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I. Nazwa oraz adres zamawiającego, numer telefonu, adres poczty elektronicznej i adres 

strony internetowej prowadzonego postępowania. 

Gmina Tczów 

Tczów 124, 26-706 Tczów,  

NIP: 811 17 14 505, REGON 670224031 

tel. + 48 676 80 23, e-mail: sekretariat@tczow.pl 

strona internetowa prowadzonego postępowania: https://przetargi.tczow.pl 

II. Adres strony internetowej, na której udostępniane będą zmiany i wyjaśnienia treści SWZ 

oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem  

o udzielenie zamówienia 

Zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia publicznego bezpośrednio 

związane z postępowaniem o udzielenia zamówienia będą udostępniane w systemie FINN  

e-Zamówienia Publiczne pod adresem: https://przetargi.tczow.pl 

III. Tryb udzielenie zamówienia oraz informacja, czy zamawiający przewiduje wybór 

najkorzystniejszej oferty z możliwością prowadzenia negocjacji. 

1. Zamawiający udziela zamówienia w trybie podstawowym, na podstawie art. 275 pkt. 1 ustawy 

Pzp, w którym w odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu oferty mogą składać wszyscy 

zainteresowani wykonawcy, a następnie zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertę bez 

przeprowadzenia negocjacji. 

2. Przedmiotowe zamówienie jest zamówieniem klasycznym w rozumieniu art. 7 ppkt 33 ustawy 

Pzp. 

3. Wartość zamówienia nie przekracza progów unijnych w rozumieniu art. 3 ustawy Pzp. 

IV. Opis przedmiotu zamówienia. 

1. Kody CPV:  

71320000 – 7 – Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania 

71322000 – 1 – Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej 

45000000 – 7 – Roboty budowlane 

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

odprowadzania ścieków 

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

45232000 – 2 – Roboty pomocnicze w zakresie rurociągów i kabli 

45232452 – 5 – Roboty odwadniające 

45232460 – 4 – Roboty sanitarne 

45330000 – 9 – Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne i sanitarne 

45233120 – 6 – Roboty w zakresie budowy dróg 

2. Przedmiotem zamówienia jest budowa kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej w miejscowości 

Janów, Józefów, Lucin w Gminie Tczów. 

3. Przedmiotem inwestycji będzie budowa kanalizacji w miejscowościach Janów, Józefów, Lucin  

w Gminie Tczów w formule „zaprojektuj i wybuduj”. Budowa kanalizacji znacznie poprawi jakość 

mailto:sekretariat@tczow.pl
https://przetargi.tczow.pl/
https://przetargi.tczow.pl/
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życia trzech sąsiadujących ze sobą sołectw. Nowoczesna kanalizacja zapewni bezpieczeństwo dla 

środowiska dzięki zastosowaniu materiałów i przyjęciu technologii wykonania, które zapewni 

całkowitą szczelność układu i zablokuje możliwość przedostawania się szkodliwych substancji do 

gleby, jak i powietrza.   

4. Przedmiot zamówienia obejmuje zaprojektowanie w tym wykonanie wszelkich prac 

projektowych, uzyskanie skutecznego zgłoszenia robót w Starostwie Powiatowym (lub 

pozwolenia na budowę) i innych wymaganych prawem decyzji, pozwoleń, zgłoszeń a następnie 

wykonanie robót budowlanych oraz uzyskanie w imieniu Zamawiającego wymaganych prawem 

zgłoszeń i pozwoleń.  

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz warunki realizacji określono w załącznikach: 

1) nr 9 do SWZ – Projektowane postanowienia umowy, 

2) nr 10 do SWZ – Program Funkcjonalno-Użytkowy (PFU) z załącznikami: 

a) część graficzna: Rys do 1 do 12 

b) załączniki: 

a. Załącznik nr 1 – mapa zasadnicza, 

b. Załącznik nr 2 – mapy ewidencyjne, 

c. Załącznik nr 3 – opinie geotechniczne, 

d. Załącznik nr 4 – Konserwator zabytków, 

e. Załącznik nr 5 – nadzór wodny w Iłży, 

f. Załącznik nr 6 – nadzór wodny w Zwoleniu, 

g. Załącznik nr 7 – karta informacyjna przedsięwzięcia, 

h. Załącznik nr 8 – warunki techniczne. 

5. Wykonanie przedmiotu zamówienia i oddanie do użytku musi być zgodne z wszystkimi aktami 

prawnymi właściwymi dla przedmiotu zamówienia, z przepisami techniczno-budowlanymi, 

obowiązującymi polskimi normami, wytycznymi oraz zasadami wiedzy technicznej.  

6. Przedmiot zamówienia winien być wykonany w oparciu o obowiązujące przepisy  

w szczególności ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 2021 poz.2351 z późn. 

zm.) wraz z przepisami wykonawczymi, przez wykonawcę posiadającego stosowne 

doświadczenie i potencjał wykonawczy oraz przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje  

i doświadczenie.  

7. Materiały użyte przez wykonawcę powinny odpowiadać, co do jakości, wymogom wyrobów 

dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, określone w art. 10 ustawy z dnia  

7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 2021 poz.2351 z późn. zm.).  

8. Wymagany minimalny okres gwarancji: 36 miesięcy. Oferowany okres gwarancji stanowi 

kryterium oceny ofert.  

9. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.  

10. Zamawiający nie dzieli zamówienia na części z uwagi na: 

1) charakter prac i zakres rzeczowy, powiązanych ze sobą funkcjonalnie i technologicznie,  

2) okoliczność, że zamówienie jest możliwe do zrealizowania przez Małych i Średnich 

Przedsiębiorców, 

3) konieczność koordynowania prac przez poszczególnych wykonawców, 

4) utrudnienie wykonania prac, 

5) ryzyko nie prawidłowego wykonania prac, 

6) wydłużenie czasu realizacji, 

7) zwiększenie kosztów, 
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8) wątpliwości w przypadku roszczeń gwarancyjnych. 

11. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy.  

12. W przypadku powierzenia realizacji części zamówienia podwykonawcom, zamawiający zgodnie  

z art. 462 ust. 2 ustawy Pzp, wymaga od wykonawcy wskazania w formularzu ofertowym - 

załącznik nr 1 do SWZ, części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć 

podwykonawcom i podania nazw ewentualnych podwykonawców, jeżeli są już znani.  

W przypadku braku takiego oświadczenia, zamawiający uzna, iż wykonawca będzie realizował 

zamówienie bez udziału podwykonawców.  

13. Dopuszczenie rozwiązań równoważnych opisywanym w przypadku opisania przedmiotu 

zamówienia przez odniesienie do norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych  

i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt. 2 oraz ust. 3 ustawy 

Pzp:  

1) Opisując przedmiot zamówienia przez odniesienie do norm, ocen technicznych, specyfikacji 

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

oraz ust. 3 ustawy Pzp, zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym.  

W sytuacji gdy opis przedmiot zamówienia (PFU), wskazuje w odniesieniu do niektórych 

materiałów lub urządzeń znaki towarowe, patenty lub pochodzenie - Zamawiający, zgodnie 

z art. 99 ust. 5 ustawy Pzp, dopuszcza oferowanie materiałów lub urządzeń równoważnych. 

Materiały lub urządzenia pochodzące od konkretnych producentów określają minimalne 

parametry jakościowe i cechy użytkowe, jakim muszą odpowiadać materiały lub urządzenia 

oferowane przez wykonawcę, aby zostały spełnione wymagania stawiane przez 

Zamawiającego. Materiały lub urządzenia pochodzące od konkretnych producentów 

stanowią wyłącznie wzorzec jakościowy przedmiotu zamówienia.  

Pod pojęciem „minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe” Zamawiający rozumie 

wymagania dotyczące materiałów lub urządzeń zawarte w ogólnie dostępnych źródłach, 

katalogach, stronach internetowych producentów. Operowanie przykładowymi nazwami 

producenta ma jedynie na celu doprecyzowanie poziomu oczekiwań Zamawiającego  

w stosunku do określonego rozwiązania. Posługiwanie się nazwami producentów / 

produktów ma wyłącznie charakter przykładowy. 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. W takiej sytuacji 

Zamawiający wymaga złożenia stosownych dokumentów, uwiarygodniających te materiały 

lub urządzenia. Zamawiający zastrzega sobie prawo wystąpienia do autora dokumentacji 

projektowej o opinię na temat oferowanych materiałów lub urządzeń. Opinia ta może 

stanowić podstawę do podjęcia przez Zamawiającego decyzji o przyjęciu materiałów lub 

urządzeń równoważnych albo odrzuceniu oferty z powodu braku równoważności. 

2) Zamawiający nie może odrzucić oferty tylko dlatego, że oferowane roboty budowlane nie są 

zgodne z normami, ocenami technicznymi, specyfikacjami technicznymi i systemami 

referencji technicznych, do których opis przedmiotu zamówienia się odnosi, pod warunkiem 

że wykonawca udowodni w ofercie, w szczególności za pomocą przedmiotowych środków 

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

w równoważnym stopniu spełniają wymagania określone w opisie przedmiotu zamówienia.  
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14. Zamawiający informuje, że przedmiotowe zamówienie współfinansowane jest przez Bank 

Gospodarstwa Krajowego w ramach Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program 

Inwestycji Strategicznych na podstawie promesy wstępnej z dnia 2021.11.17 o numerze 

01/2021/2817/PolskiLad. W przypadku gdy środki publiczne, które zamawiający zamierzał 

przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostaną mu przyznane, 

Zamawiający zgodnie z art. 257 ustawy Pzp, zastrzega sobie prawo do unieważnienia 

przedmiotowego postępowania. 

V. Informacja o przedmiotowych środkach dowodowych. 

W przedmiotowym postępowaniu nie wymaga się przedmiotowych środków dowodowych. 

VI. Termin wykonania zamówienia. 

1. Zamówienie musi zostać zrealizowane w terminie 36 miesięcy od dnia zawarcia umowy. 

2. Zamówienia realizowane będzie etapami: 

1) Etap I – wykonanie dokumentacji projektowej – maksymalnie 12 miesięcy od dnia 

podpisania umowy; 

2) Etap II – uzyskanie wymaganych zezwoleń na realizację inwestycji sanitarnej / pozwolenia 

na budowę/zgłoszenia robot – maksymalnie 17 miesięcy od dnia podpisania umowy; 

3) Etap III – wykonanie robót budowlanych wraz z odbiorem końcowym – maksymalnie 36 

miesięcy od dnia podpisania umowy. 

3. Wykonawca składając ofertę zobowiązany jest w formularzu ofertowym – załącznik nr 1 do 

SWZ podać oferowany termin realizacji zamówienia nie dłuższy niż wymagany przez 

zamawiającego,  liczony od dnia podpisania umowy.  

4. Jeżeli Wykonawca nie wskaże w ofercie terminu realizacji zamówienia, na potrzeby oceny ofert 

zostanie przyjęty maksymalny okres przyjęty w SWZ i do umowy zostanie wpisany maksymalny 

termin realizacji zamówienia wymagany przez zamawiającego, liczony od dnia podpisania 

umowy.  

5. Jeżeli Wykonawca wskaże termin realizacji zamówienia dłuższy niż wymagany przez 

Zamawiającego, oferta zostanie odrzucona jako niezgodna z warunkami zamówienia, na 

podstawie art. 226 ust. 1 pkt. 5 ustawy Pzp.  

6. Za datę zakończenia zamówienia (wykonania przedmiotu umowy) uważa się datę podpisania 

protokołu odbioru końcowego stanowiącego jednocześnie przekazanie przedmiotu Umowy do 

eksploatacji.  

VII. Obligatoryjne podstawy wykluczenia. 

1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się z zastrzeżeniem art. 110 ust. 2 ustawy Pzp 

Wykonawców w stosunku do których zachodzi którakolwiek z okoliczności wskazanych w art. 

108 ust. 1 Pzp: 

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

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

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

karnego, 

b) handlu ludźmi, o którym mowa w art. 189a Kodeksu karnego, 
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c) o którym mowa w art. 228-230a, art. 250a Kodeksu karnego, w art. 46 - 48 ustawy z dnia 

25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133 oraz z 2021 r. poz. 2054) lub w 

art. 54 ust. 1-4 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych 

specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz. U. z 2021 r. 

poz. 523, 1292, 1559 i 2054), 

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

Kodeksu karnego, lub przestępstwo udaremniania lub utrudniania stwierdzenia 

przestępnego pochodzenia pieniędzy lub ukrywania ich pochodzenia, o którym mowa  

w art. 299 Kodeksu karnego, 

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

mające na celu popełnienie tego przestępstwa, 

f) powierzenia wykonywania pracy małoletniemu cudzoziemcowi, o którym mowa w art. 9 

ust. 2 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy 

cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej (Dz. U. z 2021 r. poz. 1745), 

g) przeciwko obrotowi gospodarczemu, o których mowa w art. 296-307 Kodeksu karnego, 

przestępstwo oszustwa, o którym mowa w art. 286 Kodeksu karnego, przestępstwo 

przeciwko wiarygodności dokumentów, o których mowa w art. 270-277d Kodeksu 

karnego, lub przestępstwo skarbowe, 

h) o którym mowa w art. 9 ust. 1 i 3 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r.  

o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew 

przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 

 lub za odpowiedni czyn zabroniony określony w przepisach prawa obcego; 

2) jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki  

w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub 

komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym 

mowa w pkt. 1; 

3) wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną 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; 

4) wobec którego orzeczono zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne; 

5) jeżeli zamawiający może stwierdzić, na podstawie wiarygodnych przesłanek, że wykonawca 

zawarł z innymi wykonawcami porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji,  

w szczególności jeżeli należąc do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 

lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, złożyli odrębne oferty, oferty 

częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że wykażą, że 

przygotowali te oferty lub wnioski niezależnie od siebie; 

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 2007 r.  

o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2021 r. poz. 275), chyba że spowodowane 

https://sip.lex.pl/#/document/17712396?unitId=art(54)ust(1)&cm=DOCUMENT
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tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie 

wykonawcy z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 

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

zachodzi którakolwiek z okoliczności wskazanych w art. 7 ust 1 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 sankcyjną” (Dz. U. 

z 2022 r., poz. 835): 

1) Wykonawcę wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006  

i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na 

listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy; 

2) Wykonawcę, 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, 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. 

3. Wykonawca może zostać wykluczony przez Zamawiającego na każdym etapie postępowania 

o udzielenie zamówienia. 

4. Wykluczenie Wykonawcy następuje zgodnie z art. 111 ustawy Pzp. 

VIII. Podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 109 ust. 1 Pzp. 

1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się z zastrzeżeniem art. 110 ust. 2 ustawy Pzp 

wykonawcę w stosunku do którego zachodzi okoliczność wskazana w art. 109 ust.1 pkt. 4 ustawy  

Pzp, tj.: 

4) w stosunku do którego otwarto likwidację, ogłoszono upadłość, którego aktywami zarządza 

likwidator lub sąd, zawarł układ z wierzycielami, którego działalność gospodarcza jest 

zawieszona albo znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej 

procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury. 

2. Wykonawca może zostać wykluczony przez Zamawiającego na każdym etapie postępowania 

o udzielenie zamówienia. 

IX. Informacja o warunkach udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 

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

1) nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 108 ust. 1 oraz art. 109 ust. 

1 pkt. 4) ustawy Pzp oraz na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o 

szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę 

oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. z 2022 r., poz. 835);  
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2) spełniają warunki dotyczące:  

a) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym; 

Zamawiający nie precyzuje w powyższym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie 

wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. 

b) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile 

wynika to z odrębnych przepisów; 

Zamawiający nie precyzuje w powyższym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie 

wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. 

c) sytuacji ekonomicznej lub finansowej; 

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże że jest ubezpieczony od 

odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem 

zamówienia na kwotę co najmniej 5 000 000,00 złotych (słownie: pięć milionów złotych). W 

przypadku gdyby okres ubezpieczenia będzie krótszy niż okres trwania umowy Wykonawca 

zobowiązany jest do przedłużenia okresu obowiązywania polisy i przedstawienia 

Zamawiającemu aktualnego dokumentu.  

d) zdolności technicznej lub zawodowej. 

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że: 

1) Posiada odpowiednie doświadczenie zawodowe, tj. w okresie ostatnich pięciu lat przed 

upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy –  

w tym okresie) wykonał należycie, zgodnie z przepisami prawa budowlanego  

i prawidłowo ukończył, co najmniej dwie roboty o wartości nie mniejszej niż   

4 000 000,00 złotych brutto (słownie: cztery miliony złotych) każda z nich, polegające na 

budowie lub przebudowie sieci kanalizacji sanitarnej. 

2) Dysponuje lub będzie dysponował: 

a. co najmniej jedną osobą, która będzie uczestniczyć w realizacji zamówienia (jako osoba 

odpowiedzialna za kierowanie robotami budowlanymi), posiadającą uprawnienia 

budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności 

instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych oraz 

posiadającą doświadczenie zawodowe nabyte w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem 

składania ofert, w pełnieniu funkcji kierownika robót przy realizacji co najmniej dwóch 

robót budowlanych polegających na budowie lub przebudowie sieci kanalizacji 

sanitarnej o wartości nie mniejszej niż 4 000 000,00 złotych brutto (słownie: cztery 

miliony złotych) każda z nich; 

b. co najmniej jedną osobą, która będzie uczestniczyć w realizacji zamówienia (jako osoba 

odpowiedzialna za świadczenie usług), posiadającą uprawnienia do projektowania bez 

ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, 

wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, zgodnie z ustawą z dnia 

7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r., poz. 2351 z późn. zm.) oraz 

posiadającą  doświadczenie zawodowe projektanta branży instalatorskiej, nabyte w 

ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, przy realizacji co najmniej 

dwóch projektów dotyczących budowy lub przebudowy sieci kanalizacji sanitarnej o 

długości nie mniejszej niż 3 km każda z nich.  

Warunek dotyczący doświadczenia zawodowego osoby (projektanta branży 

instalacyjnej) j stanowi kryterium oceny ofert. 



11 | S t r o n a  
 

Przed podpisaniem umowy Wykonawca dostarczy uprawnienia budowlane we wskazanych 

wyżej zakresach oraz dokumenty potwierdzające przynależność osób do Izby Inżynierów 

Budownictwa. 

W przypadku roboty budowlanej nadal wykonywanej wymagana wartość zamówienia musi 

zostać osiągnięta najpóźniej na dzień składania ofert. Okres wyrażony w latach, o którym mowa 

wyżej liczy się wstecz od dnia, w którym upływa termin składania ofert. 

2. W przypadku gdy jakakolwiek wartości dotycząca powyższych warunków wyrażona będzie  

w walucie obcej, Zamawiający przeliczy tę wartość w oparciu o średni kurs walut Narodowego 

Banku Polskiego (dalej: NBP) dla danej waluty z dnia, w którym nastąpi publikacja 

przedmiotowego postępowania. Jeżeli w tym dniu nie będzie opublikowany średni kurs NBP, 

Zamawiający przyjmie średni kurs z ostatniego dnia przed dniem publikacji.  

3. Zamawiający, w stosunku do wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia  

w odniesieniu do warunku dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej dopuszcza łączne 

spełnienie warunków przez wykonawców.  

4. Oceniając zdolność techniczną lub zawodową, zamawiający może, na każdym etapie 

postępowania uznać, że wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli posiadania przez 

wykonawcę sprzecznych interesów, w szczególności zaangażowanie zasobów technicznych lub 

zawodowych wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć 

negatywny wpływ na realizację zamówienia.  

5. Poleganie przez Wykonawcę na zdolnościach innych podmiotów – zgodnie z art. 118 ustawy: 

1) Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu  

w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części 

polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub 

ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego 

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, jeśli podmioty te wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te 

zdolności są wymagane.  

3) Zgodnie z art. 118 ust. 3 Pzp wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji 

podmiotów udostępniających zasoby, składa wraz z ofertą, zobowiązanie podmiotu 

udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby 

realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że 

wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych 

podmiotów. 

4) Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa w art. 118 ust. 3 Pzp, 

potwierdza, że stosunek łączący wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby 

gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz określa w szczególności: 

a. zakres dostępnych wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby; 

b. sposób i okres udostępnienia wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu 

udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia; 

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

wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących 

wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane 

których wskazane zdolności dotyczą. 
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5) Zamawiający oceni, czy udostępniane wykonawcy przez podmioty udostępniające zasoby 

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

na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których 

mowa w art. 112 ust. 2 pkt. 3 i 4 Pzp, a także zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu 

podstawy wykluczenia, które zostały przewidziane względem wykonawcy. 

6) 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. 

7) 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 terminie określonym przez zamawiającego zastąpił ten podmiot 

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

w postępowaniu. 

8) 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. 

X. Informacja o podmiotowych środkach dowodowych żądanych w celu potwierdzenia 

spełniania warunków udziału w postępowaniu 

1. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

publicznego, wykonawca zobowiązany jest do złożenia wraz z ofertą: 

1) oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - wzór oświadczenia 

stanowi załącznik Nr 4 do SWZ. 

2) wykaz zrealizowanych usług – zgodnie z załącznikiem Nr 2 do SWZ 

a. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, w tym 

wykonawców prowadzących działalność w formie spółki cywilnej, oświadczenie  o którym 

mowa w ppkt. 1), składa każdy z Wykonawców. Z oświadczenia musi wynikać, które 

roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonują poszczególni wykonawcy. 

b. Oświadczenie o którym mowa w ppkt. 1), stanowi dowód potwierdzający spełnianie 

warunków udziału w postępowaniu na dzień składania ofert  i stanowi dowód 

tymczasowo zastępujący wymagane przez zamawiającego podmiotowe środki dowodowe. 

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

Wykonawca, przedstawia, wraz z oświadczeniem o którym mowa w ppkt. 1), także 

oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające spełnianie warunku 

udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim wykonawca powołuje się na jego zasoby. 

2. Wykonawca którego oferta zostanie najwyżej oceniona, zostanie wezwany przez 

zamawiającego, do złożenia w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, 

podmiotowych środków dowodowych aktualnych na dzień ich złożenia:  

1) Wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat a jeżeli 

okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, 

wartości, daty, miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały 

wykonane, wraz z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały 



13 | S t r o n a  
 

wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie  

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

mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego 

roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym 

charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty, 

zgodnie z załącznikiem nr 7 do SWZ. 

W złożonym dokumencie Wykonawca musi wykazać, że w okresie ostatnich 5 lat przed 

upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał  

należycie, zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończył co najmniej 

dwie roboty polegające na budowie lub przebudowie sieci kanalizacji sanitarnej o wartości 

nie mniejszej niż 4 000 000,00 złotych brutto (słownie: cztery miliony złotych)  każda z 

nich. 

2) Wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego,  

w szczególności: 

a) odpowiedzialnych za 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 sporządzonego zgodnie  

z załącznikiem nr 8 do SWZ; 

W złożonym dokumencie wykonawca musi wykazać, że do realizacji zamówienia 

dysponuje lub będzie dysponował osobą zdolną do wykonania zamówienia, tj. co 

najmniej jedną osobą, która będzie uczestniczyć w realizacji zamówienia (jako osoba 

odpowiedzialna za kierowanie robotami budowlanymi), posiadającą uprawnienia 

budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlane w specjalności 

instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych 

zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r., poz.2351 ze 

zm.) oraz posiadającą  doświadczenie nabyte w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem 

składania ofert w pełnieniu funkcji kierownika robót przy realizacji co najmniej dwóch 

robót budowlanych polegających na budowie lub przebudowie sieci kanalizacji 

sanitarnej o wartości nie mniejszej niż 4 000 000,00 złotych brutto (słownie: cztery 

miliony złotych) każda z nich. 

Przed podpisaniem umowy Wykonawca dostarczy uprawnienia budowlane we 

wskazanym zakresie oraz dokumenty potwierdzające przynależność do Izby Inżynierów 

Budownictwa. 

b) odpowiedzialnych za świadczenie usług 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 sporządzonego zgodnie  

z załącznikiem nr 8 do SWZ; 

W złożonym dokumencie wykonawca musi wykazać, że do realizacji zamówienia 

dysponuje lub będzie dysponował osobą zdolną do wykonania zamówienia, tj. co 

najmniej jedną osobą, która będzie uczestniczyć w realizacji zamówienia (jako osoba 

odpowiedzialna za świadczenie usług), posiadającą uprawnienia do projektowania bez 

ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, 



14 | S t r o n a  
 

wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, zgodnie z ustawą z dnia 7 

lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r., poz. 2351 z późn. zm.) oraz posiadającą  

doświadczenie zawodowe projektanta branży instalacyjnej, nabyte w ciągu ostatnich 3 

lat przed upływem składania ofert, przy realizacji co najmniej dwóch projektów 

dotyczących budowy lub przebudowy sieci kanalizacji sanitarnej, o długości nie 

mniejszej niż 3 km każda z nich. 

Przed podpisaniem umowy Wykonawca dostarczy uprawnienia budowlane we 

wskazanych zakresach oraz dokumenty potwierdzające przynależność do Izby 

Inżynierów Budownictwa. 

3) Dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności 

cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę 

gwarancyjną minimum 5 000 000,00 złotych (słownie: pięć milionów złotych).  

3. Zamawiający oceni spełnianie warunków udziału w postępowaniu dotyczących sytuacji 

ekonomicznej lub finansowej oraz zdolności technicznej lub zawodowej w postępowaniu 

metodą spełnia/nie spełnia w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach 

wskazanych w punkcie 1 i 2.  

4. Oświadczenia i dokumenty, wskazane w niniejszym rozdziale, muszą spełniać wymagania 

określone w ustawie Pzp i w przepisach rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy  

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

innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od Wykonawcy  

(Dz. U. z 2020 r., poz. 2415) a także wymagania określone 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 r., poz. 2452). 

XI. Informacja o podmiotowych środków dowodowych żądanych w celu potwierdzenia 

braku podstaw wykluczeniu. 

1. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu  

o udzielenie zamówienia publicznego, wykonawca zobowiązany jest do złożenia wraz  

z ofertą oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania w zakresie art. 108 ust. 1 

pkt. 1-6 i art. 109 ust. 1 pkt. 4) ustawy Pzp oraz art.  7 ust 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r.  

o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz 

służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022 r., poz. 835) – wzór 

oświadczenia stanowi załącznik Nr 3 do SWZ. 

1) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie  

o którym mowa w pkt. 1, składa każdy z Wykonawców. Oświadczenie to ma potwierdzać 

brak podstaw wykluczenia z postępowania. 

2) Oświadczenie o którym mowa w pkt. 1), stanowi dowód potwierdzający brak podstaw 

wykluczenia z postępowania na dzień składania ofert i stanowi dowód tymczasowo 

zastępujący wymagane przez zamawiającego podmiotowe środki dowodowe. 

3) W przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby 

Wykonawca,  przedstawia wraz z oświadczeniem o którym mowa w pkt. 1), także 
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oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw 

wykluczenia tego podmiotu. 

2. W celu potwierdzenia braku istnienia okoliczności, o których mowa w rozdz. VII ust.2 SWZ 

Zamawiający zastrzega możliwość samodzielnego badania ogólnodostępnych rejestrów, 

w tym Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, Krajowego Rejestru 

Sądowego oraz Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych. W uzasadnionych 

przypadkach Zamawiający będzie żądał innych koniecznych dokumentów i oświadczeń, w 

szczególności poświadczonego przez wykonawcę za zgodność z oryginałem wyciągu z księgi 

udziałów (art. 188 KSH) lub rejestru akcji (art. 3281 KSH). Wykonawcy zagraniczni będą 

zobowiązani do przedkładania dokumentów z odpowiedniego rejestru, takiego jak rejestr 

sądowy, albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany 

przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę 

lub miejsce zamieszkania wraz z tłumaczeniem na język polski. Zdanie 2 ust. 2, stosuje się 

odpowiednio. Oferta Wykonawcy o którym mowa w rozdz. VII ust. 2 SWZ, zostanie 

odrzucona. 

3. Wykonawca którego oferta zostanie najwyżej oceniona, zostanie wezwany przez  

zamawiającego, do złożenia w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, 

podmiotowych środków dowodowych aktualnych na dzień ich złożenia: 

1) 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 Pzp, 

sporządzonego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy 

wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji. 

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, składa dokument lub dokumenty 

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

potwierdzające odpowiednio, że 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. Dokument ten, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego 

złożeniem. 

2) Oświadczenia 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 2021 r. poz. 275)  

z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową, albo oświadczenia  

o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami 

potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej niezależnie od innego wykonawcy, 

należącego do tej samej grupy kapitałowej – zgodnie z załącznikiem Nr 6 do SWZ. 

W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie  

o którym mowa w ppkt 2), będzie zobowiązany złożyć każdy z Wykonawców.  

4. Zamawiający oceni brak podstaw do wykluczenia z postępowania metodą spełnia/nie spełnia  

w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach wskazanych w punktach 1-3.  

5. Oświadczenia i dokumenty, wskazane w niniejszym rozdziale, muszą spełniać wymagania 

określone w ustawie Pzp i w przepisach rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy  

i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz 
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innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od Wykonawcy (Dz.U.  

z 2020 r., poz. 2415) a także wymagania określone 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 

r., poz. 2452). 

XII. Odstąpienie od składania podmiotowych środków dowodowych. 

1. Zamawiający nie będzie wzywał do złożenia podmiotowych środków dowodowych, jeżeli:  

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

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

działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, o ile wykonawca wskaże w ofercie 

dane umożliwiające dostęp do tych środków; 

2) podmiotowym środkiem dowodowym jest oświadczenie, którego treść odpowiada 

zakresowi oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków udziału w 

postępowaniu. 

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

zamawiający posiada, jeżeli wykonawca wskaże te środki oraz potwierdzi ich prawidłowość  

i aktualność.  

3. W przypadku wskazania przez wykonawcę dostępności podmiotowych środków dowodowych 

pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, 

Zamawiający żąda od Wykonawcy przedstawienia tłumaczenia na język polski, pobranych 

samodzielnie przez Zamawiającego podmiotowych środków dowodowych lub dokumentów. 

XIII. Informacje dotyczące składania pełnomocnictwa lub innego dokumentu 

potwierdzającego umocowanie do reprezentowania wykonawcy. 

1. Pełnomocnictwo udzielane jest osobom podpisującym ofertę, o ile prawo do reprezentowania 

Wykonawcy nie wynika z dokumentu rejestrowego lub z innych dokumentów złożonych wraz  

z ofertą. W przypadku, gdy fakt umocowania wynika z dokumentów zawartych  

w ogólnodostępnych i bezpłatnych bazach danych dostępnych pod określonymi adresami 

internetowymi, Zamawiający pobierze samodzielnie z tych baz danych wskazane przez 

Wykonawcę dokumenty. 

2. Pełnomocnictwo upoważniające do złożenia oferty jest wymagane, jeżeli ofertę składa 

pełnomocnik. 

3. Pełnomocnictwo dla pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu wykonawców 

wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia jest wymagane, jeżeli ofertę składają 

wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia. 

XIV. Forma i postać składanych oświadczeń i dokumentów oraz oferty. 

1. Oferta ma być sporządzona pod rygorem nieważności w formie elektronicznej opatrzona 

kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem osobistym lub podpisem zaufanym przez 

osobę(y) uprawnioną(e) do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy, zgodnie 
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z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym), 

właściwym dla formy organizacyjnej Wykonawcy lub pełnomocnika. 

2. Dokumenty lub oświadczenia, o których mowa w Rozporządzeniu w sprawie podmiotowych 

środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać 

zamawiający od wykonawcy, składane są w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego lub  

w elektronicznej kopii dokumentu lub oświadczenia  poświadczonego za zgodność z oryginałem. 

3. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca, podmiot na 

którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, Wykonawcy wspólnie ubiegający się  

o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów lub 

oświadczeń, które każdego z nich dotyczą. 

4. Poświadczenia za zgodność z oryginałem elektronicznej kopii dokumentu lub oświadczenia  

o których mowa w pkt. 2, następuje przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego, 

podpisu osobistego lub podpisu zaufanego. 

5. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii 

dokumentów  lub oświadczeń, o których mowa w niniejszym  rozdziale wyłącznie wtedy, gdy 

złożona kopia jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości. 

6. Dokumenty lub oświadczenia, o których mowa niniejszym  rozdziale, sporządzone w języku 

obcym są  składane wraz z tłumaczeniem na język polski. 

XV. Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną 

wprowadzone do treści tej umowy. 

1. Z wybranym wykonawcą zostanie podpisana umowa w sprawie zamówienia publicznego na 

warunkach określonych w projektowanych postanowieniach umownych, stanowiących załącznik 

nr 9 do SWZ. 

2. Zakres świadczenia wykonawcy jest tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym w ofercie. 

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

oferty w zakresie uregulowanym w art. 454 – 455 Pzp oraz wskazanym w istotnych dla stron 

postanowieniach umownych. 

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

pisemnej. 

XVI. Informacja o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający 

będzie komunikował się z wykonawcami, oraz informacje o wymaganiach technicznych i 

organizacyjnych sporządzania, wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej. 

1. Postępowanie prowadzone jest pod numerem referencyjnym sprawy: GPR.271.4.2022 

Wykonawcy powinni we wszelkich kontaktach z zamawiającym powoływać się na wskazany 

numer referencyjny. 

2. Komunikacja miedzy zamawiającym a wykonawcami prowadzona jest w języku polskim. 

3. Zgodnie z art. 20 ust. 1 Pzp postępowanie o udzielenie zamówienia, z zastrzeżeniem wyjątków 

przewidzianych w ustawie Pzp, prowadzi się pisemnie.  

4. Komunikacja między zamawiającym a wykonawcami, w tym składanie ofert, wymiana informacji 

oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń z uwzględnieniem wyjątków określonych  

w ustawie Pzp odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.  
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5. Komunikacja miedzy zamawiającym a wykonawcami, z uwzględnieniem wyjątków określonych  

w ustawie odbywa się za pośrednictwem Platformy ZETO PZP (dalej: Platforma) pod adresem: 

https://przetargi.tczow.pl. 

6. Zgodnie z art. 284 ust 1 ustawy Pzp, wykonawca może zwrócić się do zamawiającego  

z wnioskiem o wyjaśnienie treści SIWZ.  

7. Zamawiający zgodnie z art. 284 ust 2 ustawy Pzp 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 za pośrednictwem Platformy ZETO PZP nie 

później niż na 4 dni przed upływem terminu składania ofert. 

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

stronie internetowej prowadzonego postępowania. 

9. W przypadku gdy wniosek o wyjaśnienie treści SWZ nie wpłynął w terminie o którym mowa  

w pkt. 7, zamawiający nie ma obowiązku udzielania wyjaśnień SWZ oraz obowiązku przedłużenia 

terminu składania ofert. 

10. Przedłużenie terminu składania ofert, o którym mowa w pkt. 9 nie wpływa na bieg terminu 

składania wniosku o wyjaśnienie treści SWZ. 

11. Zgodnie z art. 286 ust 1 ustawy Pzp, w uzasadnionym przypadkach zamawiający może przed 

upływem terminu składania ofert zmienić treść dokumentów składających się na niniejszą SWZ. 

Dokonaną zmianę Zamawiający udostępnia na stronie internetowej prowadzonego 

postępowania. 

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

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

zamawiający przedłuża termin składania ofert o czas niezbędny na ich przygotowanie. 

13. Zamawiający informuje wykonawców o przedłużonym terminie składania ofert przez 

zamieszczenie informacji na stronie internetowej prowadzonego postępowania, na której 

została udostępniona SWZ. 

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

zamawiający zamieszcza w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenie o którym mowa w art. 

267 ust.2 pkt. 6. 

15. Nie udziela się żadnych ustnych i telefonicznych informacji, wyjaśnień czy odpowiedzi na 

kierowane do Zamawiającego pytania. 

16. Wykonawca pobierający wersję elektroniczną SWZ z Platformy, zobowiązany jest do jego 

monitorowania w tym samym miejscu, z którego została pobrana, gdyż zamieszczane tam są 

wszelkie informacje dotyczące postępowania. 

17. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią SWZ, a treścią udzielonych odpowiedzi jako 

obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie Zamawiającego. 

18. Wykonawca składając swoją ofertę, oświadcza, że zapoznał się z instrukcją użytkownika 

Platformy.  

19. Ogólne zasady korzystania z Platformy:  

1) korzystanie z Platformy jest bezpłatne;  

2) zgłoszenie do postępowania wymaga zalogowania Wykonawcy do systemu na subdomenie: 

https://przetargi.tczow.pl;   

3) wykonawca zakłada konto wykonując kroki procesu rejestracyjnego: podaje adres e-mail, na 

który otrzymuje link aktywacyjny, a następnie ustanawia hasło;  

https://przetargi.tczow.pl/
https://przetargi.tczow.pl/
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4) proces rejestracji Wykonawcy jest w pełni automatyczny, po zarejestrowaniu należy podać 

dane firmy w strefie Wykonawcy, którą osoba zakładająca konto reprezentuje;  

5) po założeniu konta i uzupełnieniu danych firmy Wykonawca ma możliwość złożenia oferty  

w postępowaniu;  

6) zamawiający, zgodnie z § 3 ust. 3 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie użycia 

środków komunikacji elektronicznej, określa niezbędne wymagania sprzętowo - aplikacyjne 

umożliwiające pracę na Platformie tj.:  

a) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 

kb/s;  

b) komputer klasy PC lub MAC, o następującej konfiguracji: pamięć min 2GB Ram, procesor 

Intel IV 2GHZ, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 10, Mac Os x 10.4, Linux, 

lub ich nowsze wersje;  

c) zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa obsługująca TLS 1.2, najlepiej 

najnowszej wersji obsługująca TLS 1.2 z wyjątkiem Internet Explorer;  

d) włączona obsługa JavaScript;  

e) zainstalowany program Acrobat Reader lub inny obsługujący pliki w formacie pdf.;  

f) podłączony lub wbudowany do komputera czytnik karty kryptograficznej wydanej przez 

wystawcę certyfikatu używanego przez wykonawcę.  

7) Zamawiający zgodnie z § 3 ust. 3 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie użycia 

środków komunikacji elektronicznej, określa:  

a) dopuszczalne formaty przesyłanych danych tj. pliki o wielkości do 100 MB w formatach: 

dopuszczalne wszystkie formaty dokumentów;  

b) informacje na temat kodowania i czasu odbioru danych tj.:  

a. plik załączony przez Wykonawcę na Platformie i zapisany, widoczny jest w systemie, 

jako zaszyfrowany – format kodowania UTF8. Możliwość otworzenia pliku dostępna 

jest dopiero po odszyfrowaniu przez Zamawiającego po upływie terminu składania 

ofert;  

b. oznaczenie czasu odbioru danych przez Platformę stanowi datę oraz dokładny czas 

(hh:mm:ss) generowany wg czasu platformy Microsoft Azure, który jest 

synchronizowany ze znacznikiem czasu UTC.  

8) Zamawiający zgodnie z § 4 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie użycia 

środków komunikacji elektronicznej, określa dopuszczalny format kwalifikowanego podpisu 

elektronicznego, jako: 

a) dokumenty w formacie „pdf" zaleca się podpisywać formatem PAdES; 

b) dopuszcza się podpisanie dokumentów w formacie innym niż „pdf", wtedy będzie 

wymagany oddzielny plik z podpisem. W związku z tym Wykonawca będzie 

zobowiązany załączyć prócz podpisanego dokumentu oddzielny plik z podpisem. 

9) Zamawiający informuje, iż w przypadku jakichkolwiek wątpliwości związanych z zasadami 

korzystania z Platformy, wykonawca winien skontaktować się z dostawcą rozwiązania 

teleinformatycznego Platforma Zamówień Publicznych ZETO PZP, tel. +48 81 718 42 27 

(infolinia dostępna w dni robocze, w godzinach 8.00-16.00) e-mail: hd@zeto.lublin.pl. 

20. Za datę wpływu oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przyjmuje się ich datę 

wczytania do Platformy ZETO PZP. 

mailto:hd@zeto.lublin.pl
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XVII. Wskazanie osób uprawnionych do komunikowania się z wykonawcami. 

1. Osobą uprawnioną do porozumiewania się z wykonawcami jest Pani Renata Wólczyńska – 

Sekretarz Gminy, od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, w 

godzinach: 07:30 – 15:30, e-mail: sekretarz@tczow.pl, tel. +48 676 80 23. 

XVIII. Termin związania ofertą. 

1. Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni, tj. do dnia 10 czerwca 2022r.  

2. Pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert. 

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

ofertą, wskazanego w ust.1, zamawiający przed jego upływem, zwróci się jednokrotnie do 

Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o okres przez siebie wskazany, 

nie dłuższy niż 30 dni. 

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

Wykonawcę pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na jego przedłużenie. 

5. W przypadku, gdy Zamawiający żąda wniesienia wadium, przedłużenie terminu związania ofertą 

o którym mowa w ust. 3, następuje wraz z przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli 

jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. 

6. Jeżeli wykonawca nie wyrazi pisemnej zgody na przedłużenie terminu związania ofertą, jego 

oferta zostanie odrzucona.   

XIX. Opis sposobu przygotowywania oferty. 

1. Wykonawca przystępujący do postępowania obowiązany jest do przygotowania oferty 

sporządzonej w sposób zgodny ze SWZ oraz ustawą. 

2. Oferta ma być sporządzona w języku polskim i złożona wyłącznie za pośrednictwem Platformy.  

3. Oferta  musi zawierać:  

1) wypełniony formularz ofertowy – według załącznika nr 1 do SWZ;  

2) zestawienie kosztów zadania – według załącznika nr 1a do SWZ; 

3) wykaz zrealizowanych usług –  według załącznika nr 2 do SWZ; 

4) oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu – według załącznika nr 3 do SWZ; 

5) oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – według zał. nr 4 do SWZ; 

6) zobowiązanie podmiotu (jeżeli dotyczy) – według załącznika nr 5 do SWZ; 

7) pełnomocnictwo – jeśli jest wymagane; 

8) oryginał gwarancji lub poręczenia, jeśli wadium wnoszone jest w innej formie niż 

pieniądz. 

Zamawiający Informuje, że dokumenty wymienione w  pkt. 3 ppkt 1), 2) i 3) - stanowią treść 

oferty i nie podlegają uzupełnieniu. 

4. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną, jednoznaczną ofertę, zgodnie z przedmiotem 

zamówienia w określonym terminie. Złożenie więcej niż jednej oferty spowoduje odrzucenie 

wszystkich ofert złożonych przez Wykonawcę. 

5. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę, jako osoba fizyczna, osoba prawna lub 

jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, oraz podmioty występujące 

wspólnie (konsorcjum, spółka cywilna), pod warunkiem, że oferta będzie spełniać następujące 

wymagania: 
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1) Wykonawcy ustanowią pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu  

o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy  

w sprawie zamówienia publicznego; 

2) Oferta musi być podpisana w taki sposób, aby prawnie zobowiązała wszystkich 

wykonawców występujących wspólnie. Podpisem elektronicznym opatruje ją Wykonawca 

(Pełnomocnik) upoważniony przez wszystkich  wykonawców występujących wspólnie do 

reprezentowania ich w postępowaniu, albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia 

umowy; 

3) Wykonawca (Pełnomocnik) wspomniany wyżej, dołącza do oferty pełnomocnictwo do 

reprezentowania ich w postępowaniu, albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia 

umowy, z podpisami upoważnionych przedstawicieli wykonawców. Treść pełnomocnictwa 

powinna dokładnie określać m.in.: 

a) w przypadku konsorcjum – określenie postępowania, którego dotyczy, oznaczenie 

wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia, wskazanie Wykonawcy 

(Pełnomocnika) i zakres pełnomocnictwa (dokument winien być podpisany przez 

upoważnionych przedstawicieli poszczególnych Wykonawców); 

b) w przypadku spółki cywilnej – określenie postępowania, którego dotyczy, wskazanie 

Pełnomocnika, zakres pełnomocnictwa (dokument winien być podpisany przez 

wszystkich wspólników). 

6. Wszelka korespondencja prowadzona będzie z Wykonawcą (Pełnomocnikiem). 

7. Treść oferty musi być zgodna z wymaganiami zamawiającego określonymi w dokumentach 

zamówienia. 

8. Oferta oraz pozostałe dokumenty, dla których Zamawiający określił wzory w formie załączników 

powinny być wypełnione zgodnie z załączonymi wzorami. W przypadku złożenia przez 

Wykonawcę własnych formularzy ich treść musi być tożsama z treścią formularzy załączonych do 

niniejszej specyfikacji.  

9. W przypadku dokonania zmiany powodujących niezgodność treści oferty z warunkami 

zamówienia, oferta zostanie odrzucona na podstawie art. 226 ust.1 pkt. 5 ustawy – jako 

niezgodna z warunkami zamówienia. 

10. Wykonawca może, przed upływem terminu składania ofert, wycofać ofertę na zasadach  

i w trybie określonym w niniejszej SWZ przy wykorzystaniu Platformy. 

11. Zmiana oferty następuje za pośrednictwem dedykowanego mechanizmu wycofania oferty oraz 

jej ponownego złożenia. 

12. Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 18 w zw. z art. 74 ustawy, oferty składane  

w postępowaniu o zamówienie publiczne, są jawne i podlegają udostępnieniu, z wyjątkiem 

informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 

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

jeśli Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, zastrzegł, że nie mogą one być 

udostępniane oraz wykazał, iż zastrzeżone  informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. 

Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 222 ust. 5 ustawy. Informacje 

stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa, które Wykonawca chce zastrzec, muszą zostać 

załączone  w systemie i w odpowiedni sposób oznaczone zgodnie z instrukcją wykonawcy. 

13. Zastrzeżenie informacji, które nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy  

o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji będzie traktowane, jako bezskuteczne i skutkować będzie 

ich odtajnieniem. 
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14. Zgodnie z art. 11 ust 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji 

(Dz. U. z 2020 r., poz.1913 z późn. zm.) przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje 

techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające 

wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów 

nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są 

łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania 

nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. 

XX. Sposób oraz termin składania ofert. 

1. Oferty należy składać za pośrednictwem Platformy Zamówień Publicznych ZETO PZP  pod 

adresem: https://przetargi.tczow.pl.  

2. W momencie złożenia oferty przez Platformę i podpisanie jaj podpisem kwalifikowanym, 

podpisem osobistym lub podpisem zaufanym oferta zostaje automatycznie zaszyfrowana  

i przesłana do Zamawiającego. 

3. Termin składania ofert upływa w dniu 12.05.2022 r. o godz. 10.00. 

4. O terminie złożenia oferty decyduje czas pełnego przeprocesowania transakcji na Platformie. 

XXI. Termin otwarcia ofert. 

1. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 12.05.2022 r. o godz. 10.30. 

2. Otwarcie ofert nastąpi poprzez odszyfrowanie i upublicznienie wczytanych na Platformie 

Załączników (ofert). 

3. Zgodnie z art. 222 ust.2, w przypadku awarii systemu, która spowoduje brak możliwości otwarcia 

ofert w terminie określonym w pkt. 1, otwarcie ofert nastąpi niezwłocznie po usunięciu awarii.  

XXII. Sposób obliczenia ceny. 

1. Cena oferty musi być wyrażona w złotych polskich (PLN) z dokładnością do dwóch miejsc po 

przecinku, przy czym końcówki poniżej 0,5 grosza pomija się, a końcówki 0,5 grosza i wyższe 

zaokrągla się do 1 grosza. 

2. Wykonawca podaje cenę za realizację zamówienia zgodnie z formularzem ofertowym, 

stanowiącym załączniki nr 1 do SWZ.  

3. Podana cena ofertowa musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia, 

wynikające z opisu przedmiotu zamówienia – cena ryczałtowa. Cena ta będzie stała i nie może 

się zmienić, za wyjątkiem przypadków opisanych we wzorze umowy stanowiącym załącznik do 

SWZ.  

4. Cenę oferty należy obliczyć na podstawie załączników do SWZ wypełniając tabelę elementów 

rozliczeniowych - załącznik nr 1a do SWZ. 

5. Cena opracowania dokumentacji projektowej i uzyskania  wymaganych zezwoleń nie może 

przekroczyć 4 % ceny realizacji całego zamówienia. 

6. Cena musi zawierać należny podatek VAT zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od 

towarów i usług (Dz.U z 2021r., poz. 685 z późn. zm.). 

7. Cena musi uwzględniać wszystkie potencjalne ryzyka ekonomiczne, jakie mogą wystąpić przy 

realizacji przedmiotu umowy, wynikające z okoliczności, których nie można było przewidzieć  

w chwili zawierania umowy. 

https://przetargi.tczow.pl/
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8. Tak wyliczona cena posłuży do oceny oraz porównania złożonych ofert w ramach kryterium 

„cena oferty brutto”. 

9. Jeżeli złożona zostanie oferta, której wybór prowadzić będzie do powstania u Zamawiającego 

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

w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, 

który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę 

informuje Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego 

obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub 

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

podatku. 

10. Jeżeli zaoferowana cena, lub jej istotne części składowe, wydają się rażąco niskie w stosunku do 

przedmiotu zamówienia i budzą wątpliwości Zamawiającego co do możliwości wykonania 

przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi w dokumentach zamówienia lub 

wynikającymi z odrębnych przepisów (art. 224 ust. 1 ustawy Pzp) oraz w sytuacjach opisanych  

w art. 224 ust. 2 ustawy Pzp, Zamawiający podejmie działania, o których mowa w ww. 

przepisach. 

11. Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny, spoczywa na Wykonawcy 

zgodnie z art. 224 ust. 5 ustawy Pzp. 

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

1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował poniższymi kryteriami: 

1) Kryterium Nr 1 - Cena oferty brutto (C) - 60% wagi 

Pod kryterium cena - rozumie się wartość wszystkich kosztów niezbędnych do wykonania 

przedmiotowego zamówienia. W tym kryterium, Zamawiający dokona oceny na podstawie 

zaoferowanej przez Wykonawcę ceny oferty brutto, za wykonanie całości przedmiotu 

zamówienia podanej w formularzu ofertowym – zgodnie z załącznikiem nr 1 do SWZ.  

Punkty za kryterium (C) zostaną przyznane według wzoru: 

𝑷(𝒄) =  
𝑪𝒏

𝑪𝒐
 𝒙 𝟔𝟎 

gdzie: 

P(c) – ilość punktów przyznana ocenianej ofercie w ramach kryterium (C); 

Cn – najniższa zaoferowana cena brutto spośród złożonych ofert niepodlegających odrzuceniu; 

Co – cena brutto ocenianej oferty. 

Oferta najkorzystniejsza - przedstawiająca najniższą cenę otrzyma w tym kryterium 60 pkt.  

 

2) Kryterium Nr 2 - Okres gwarancji (G) – 30%  

Pod kryterium okres gwarancji - rozumie się udzielony przez Wykonawcę okres gwarancji, na 

wykonany przedmiot zamówienia. Bieg okresu gwarancji rozpoczyna się w dniu następnym 

po odbiorze końcowym przedmiotu umowy. Gwarancja obejmuje wady materiałów oraz 

wady  

w robociźnie. W tym kryterium, Zamawiający przyzna punkty na podstawie zaoferowanego 

przez Wykonawcę okresu gwarancji podanego w formularzu ofertowym – zgodnie  

z załącznikiem nr 1 do SWZ.  
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Okres gwarancji, zaoferowany przez Wykonawcę, nie może wynosić mniej niż 36 miesięcy  

i więcej niż 60 miesięcy, przy czym musi zostać określony w miesiącach z uwzględnieniem 

zachowania możliwości podzielenia go na lata, tj. musi on wynosić 36 lub 48 lub 60 miesięcy. 

Podanie w ofercie dłuższego okresu gwarancji niż okres maksymalny (tj. 60 miesięcy), 

spowoduje przyznanie Wykonawcy maksymalnej liczby punktów w tym kryterium, natomiast 

do umowy zostanie wpisany oferowany okres gwarancji. 

Punkty za kryterium (G) zostaną przyznane w następujący sposób: 

 Okres gwarancji w miesiącach liczony 

od dnia odbioru końcowego robót 

Punkty  

za okres udzielonej gwarancji (G) 

36 miesięcy 0 

48 miesięcy 15 

60 miesięcy 30 

Oferta najkorzystniejsza - przedstawiająca najdłuższy okres gwarancji otrzyma w tym 

kryterium maksymalnie 30 pkt.  

3) Kryterium Nr 3 - Doświadczenie osoby (projektant branży instalatorskiej (D) – 10%  

W tym kryterium, Zamawiający dokona oceny na podstawie wykazanego doświadczenia 

osoby skierowanej do realizacji zamówienia w charakterze projektanta. Osoba ta musi 

posiadać  doświadczenie zawodowe projektanta branży instalatorskiej w zakresie sieci, 

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

nabyte w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert przy realizacji co 

najmniej dwóch projektów dotyczących budowy lub przebudowy sieci kanalizacji sanitarnej o 

długości nie mniejszej niż 3 km każda z nich oraz posiadać uprawnienia budowlane bez 

ograniczeń do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń 

cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, zgodnie z ustawą z 

dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r., poz. 2351 z późn. zm.).    

Punkty za kryterium (D) zostaną przyznane w następujący sposób: 

 Ilość zrealizowanych projektów dotyczących 

budowy lub przebudowy sieci kanalizacji 

sanitarnej  

Punkty  

za wykazane zrealizowane projekty  (D) 

2 projekty 0 

3 projekty 5 

4 projekty 10 

Oferta najkorzystniejsza - przedstawiająca największe doświadczenie osoby  skierowanej do 

realizacji zamówienia otrzyma w tym kryterium maksymalnie 10 pkt.  

 

2. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą ilość punktów stanowiących 

sumę podanych  wyżej kryteriów obliczoną według wzoru:  

𝑷 =𝑷(𝒄) + 𝑷(𝒈) + 𝑷(d) 

3. Pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów. 
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4. Maksymalną ilość punktów, jaką może osiągnąć oferta po przeliczeniu ilości punktów 

przyznanych za poszczególne kryteria, wynosi 100 pkt.  

5. Zamawiający oceniał będzie złożone oferty wyłącznie w oparciu o wskazane powyżej kryteria.  

6. Wszystkie obliczenia zostaną dokonane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.  

XXIV. Informacje o formalnościach, jakie muszą zostać dopełnione po wyborze oferty w celu 

zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

1. Zamawiający  zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego z Wykonawcą, którego oferta 

zostanie uznana za najkorzystniejszą, zgodnie z  art. 308 ust.2 i 3 Pzp.  

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

Zamawiającego. 

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

podpisaniem umowy do:  

1) wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości i formie określonej  

w Rozdziale XXVI SWZ;  

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

o udzielenie zamówienia Zamawiający zgodnie z art. 59 ustawy Pzp, zastrzega sobie prawo 

żądania przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego kopii umowy regulującej 

współpracę tych Wykonawców. 

5. 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 na podstawie art. 263 ustawy Pzp, może dokonać 

ponownego badania i oceny ofert spośród ofert pozostałych w postępowaniu wykonawców oraz 

wybrać najkorzystniejszą ofertę albo unieważnić postępowanie. 

XXV. Wymagania dotyczące wadium, w tym jego kwota. 

1. Zamawiający żąda wniesienia wadium w kwocie: 102 873, PLN (słownie: sto dwa tysiące osiemset 

siedemdziesiąt trzy złote).  

2. Zgodnie z art. 97 ust. 7 pkt. 1-4 Pzp wadium może być wnoszone według wyboru wykonawcy  

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).  

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

Bank Spółdzielczy w Zwoleniu O/Tczów 

57 9157 0002 0020 0200 0592 0028 

Wniesienie wadium w pieniądzu przelewem na rachunek bankowy wskazany przez 

zamawiającego będzie skuteczne z chwilą uznania tego rachunku bankowego kwotą wadium 

(jeżeli wpływ środków pieniężnych na rachunek bankowy wskazany przez zamawiającego 

nastąpi przed upływem terminu składania ofert).  
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4. Jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia, wykonawca przekazuje 

zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej.  

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

będzie wniesione w tych formach, musi wynikać, że wadium zabezpiecza ofertę wykonawcy 

złożoną w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego – z adnotacją: „Wadium – 

postępowanie nr GPR.271.4.2022”.  

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

form, o których mowa w art. 97 ust. 7 pkt. 1-4 Pzp. Zmiana formy wadium musi być dokonana  

z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia oferty kwotą wadium.  

7. Zgodnie z art. 98 ust. 6 Pzp zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, a w przypadku 

wadium wniesionego w formie gwarancji lub poręczenia, o których mowa w art. 97 ust. 7 pkt. 2-4 

Pzp, występuje odpowiednio do gwaranta lub poręczyciela z żądaniem zapłaty wadium, jeżeli:  

1) wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 107 ust. 2 lub art. 128 ust. 1 

Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył podmiotowych środków dowodowych lub 

przedmiotowych środków dowodowych potwierdzających okoliczności, o których mowa w 

art. 57 lub art. 106 ust. 1 Pzp, oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 Pzp, innych 

dokumentów lub oświadczeń lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa  

w art. 223 ust. 2 pkt. 3 Pzp, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez 

wykonawcę jako najkorzystniejszej;  

2) wykonawca, którego oferta została wybrana:  

a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach 

określonych w ofercie;  

b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;  

3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących 

po stronie wykonawcy, którego oferta została wybrana.  

8. Z treści gwarancji i poręczeń, o których mowa w art. 97 ust. 7 pkt. 2-4 Pzp musi wynikać 

bezwarunkowe, nieodwołalne i na pierwsze pisemne żądanie zamawiającego, zobowiązanie 

gwaranta lub poręczyciela do zapłaty na rzecz zamawiającego kwoty określonej w gwarancji lub 

poręczeniu, w okolicznościach, o których mowa w art. 98 ust. 6 Pzp. 

9. Gwarancje i poręczenia, o których mowa w art. 97 ust. 7 pkt. 2-4 Pzp podlegać muszą prawu 

polskiemu. Wszystkie spory dotyczące gwarancji i poręczeń, o których mowa w art. 97 ust. 7 pkt. 

2-4 Pzp będą rozstrzygane zgodnie z prawem polskim przez sądy polskie. W przypadku, gdy 

wykonawca wnosi wadium w formie gwarancji lub poręczeń, o których mowa w art. 97 ust. 7 pkt. 

2-4 Pzp w języku innym niż język polski, dokument gwarancji lub poręczenia należy złożyć wraz  

z tłumaczeniem na język polski. Gwarancje i poręczenia podlegać muszą prawu polskiemu,  

a wszystkie spory odnośnie gwarancji poręczeń będą rozstrzygane zgodnie z prawem polskim  

i poddane jurysdykcji sądu właściwego dla siedziby zamawiającego.  

10. Na podstawie art. 450 ust. 4 Pzp w przypadku wniesienia wadium w pieniądzu wykonawca może 

wyrazić zgodę na zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia. 

XXVI. Informacje dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

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

należytego wykonania umowy (zwane dalej „zabezpieczenie”) w wysokości 5% ceny całkowitej 

brutto wskazanej w ofercie (zaokrąglonej do pełnych złotych).  
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2. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania 

umowy.  

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

następujących formach:  

1) pieniądzu;  

2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, 

z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym;  

3) gwarancjach bankowych;  

4) gwarancjach ubezpieczeniowych;  

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

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

4. Zamawiający nie wyraża zgody na wniesienie zabezpieczenia w formach określonych w art. 450 

ust. 2 Pzp:  

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

kredytowej;  

2) przez ustanowienie zastawu na papierach wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa 

lub jednostkę samorządu terytorialnego;  

3) przez ustanowienie zastawu rejestrowego na zasadach określonych w ustawie z dnia 6 

grudnia 1996 r. o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów.  

5. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca zobowiązany będzie wpłacić przelewem na 

rachunek bankowy Zamawiającego:  

Bank Spółdzielczy w Zwoleniu O/Tczów 

57 9157 0002 0020 0200 0592 0028 

z podaniem tytułu wpłaty: zabezpieczenie należytego wykonania umowy, w postępowaniu pn. 

„Budowa kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej w miejscowości Janów, Józefów, Lucin w Gminie 

Tczów” oznaczenie sprawy: GPR.271.4.2022,  

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

kwoty wadium na poczet zabezpieczenia.  

7. Zabezpieczenie wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji musi spełniać co najmniej poniższe 

wymagania:  

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

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

potwierdzenia tych okoliczności;  

2) wszelkie zmiany, uzupełnienia lub modyfikacje warunków umowy lub przedmiotu 

zamówienia nie mogą zwalniać gwaranta z odpowiedzialności wynikającej z poręczenia lub 

gwarancji;  

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

zapłaty całej kwoty zabezpieczenia;  

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

5) musi jednoznacznie określać termin obowiązywania poręczenia lub gwarancji;  

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

postępowania;  

7) beneficjentem poręczenia gwarancji jest Gmina Tczów;  

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

wymaga aby poręczenie lub gwarancja obejmowała swą treścią (tj. zobowiązanych z tytułu 
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poręczenia lub gwarancji) wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 

zamówienia lub aby z jej treści wynikało, że zabezpiecza Wykonawców wspólnie ubiegających 

się o udzielenie zamówienia (konsorcjum).  

8. W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub 

kilka form, o których mowa w pkt. 3 niniejszego rozdziału SWZ. Zmiana formy zabezpieczenia jest 

dokonywana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszania jego wysokości.  

9. Jeżeli okres na jaki ma zostać wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat, zabezpieczenie  

w pieniądzu wnosi się na cały ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi się na okres nie 

krótszy niż 5 lat, z jednoczesnym zobowiązaniem się Wykonawcy do przedłużenia zabezpieczenia 

lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy.  

10. W przypadku nieprzedłużenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpóźniej na 30 dni 

przed upływem terminu ważności dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie 

niż pieniądzu, Zamawiający zmienia formę zabezpieczenia w pieniądzu, poprzez wypłatę kwoty  

z dotychczasowego zabezpieczenia. Wypłata następuje nie później niż w ostatnim dniu ważności 

dotychczasowego zabezpieczenia.  

11. Zamawiający zwróci kwotę stanowiąca 70% zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania 

zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane (podpisanie protokołu 

odbioru końcowego).  

12. Kwotę stanowiącą 30% wysokości zabezpieczenia Zamawiający pozostawi na zabezpieczenie 

roszczeń z tytułu rękojmi za wady.  

13. Kwota, o której mowa w ust. 12 zostanie zwrócona nie później niż w 15 dniu po upływie rękojmi 

za wady.  

UWAGA: Zamawiający przewiduje, że strony w umowie określą okres rękojmi za wady fizyczne 

równy okresowi udzielonej gwarancji. W przypadku zabezpieczenia należytego wykonania 

umowy, kwota 30% zabezpieczenia zostanie zatrzymana na okres udzielonej gwarancji równej 

okresowi rękojmi za wady fizyczne. 

14. Treść oświadczenia zawartego w gwarancji lub w poręczeniu musi zostać zaakceptowana przez 

Zamawiającego przed podpisaniem umowy. 

XXVII. Informacja o przewidywanych zamówieniach, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt. 7 Pzp. 

Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówienia uzupełniającego (podobnego/ 

dodatkowego - zgodnie z art. 214 ust. 1 pkt. 7 ustawy pzp), Zamawiający przewiduje 

możliwość udzielenia zamówienia uzupełniającego w wysokości do 5% wartości szacowanego 

zamówienia podstawowego i polegającego na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień co 

zamówienie podstawowe, w szczególności obejmujące roboty ziemne, roboty instalacyjne 

sanitarne. 

XXVIII. Informacje dotyczące przeprowadzenia przez wykonawcę wizji lokalnej lub sprawdzenia 

przez niego dokumentów niezbędnych do realizacji zamówienia, o których mowa w art. 131 

ust. 2 Pzp. 

Zamawiający w niniejszym postępowaniu nie przewiduje przeprowadzenia przez wykonawcę wizji 

lokalnej ani sprawdzenia dokumentów niezbędnych do realizacji zamówienia. Wymagane 

informacje zawarto w opisie przedmiotu zamówienia. 
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XXIX. Wymagania w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, 

o których mowa w art. 95 Pzp. 

Zamawiający na podstawie art. 95 ustawy Pzp wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub 

podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji 

zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony  

w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1320 z późn. zm.):  

1) Zamawiający wymaga aby Wykonawca lub podwykonawca przez cały okres wykonywania 

przedmiotu umowy zatrudniał na podstawie umowy o pracę osoby świadczące pracę 

związaną z wykonywaniem czynności fizycznych w trakcie realizacji przedmiotu umowy, w 

tym wykonywanie prac fizycznych przy realizacji robót budowlanych, operatorzy sprzętu i 

prace fizyczne instalacyjno-montażowe objęte zakresem zamówienia. Wykonywanie prac 

objętych ww. zakresem zamówienia dotyczy prac osób fizycznych oraz operatorów sprzętu. 

Wyjątkiem objęte są sytuacje, gdy prace te wykonuje osoba fizyczna prowadząca 

samodzielnie działalność gospodarczą na podstawie umowy o podwykonawstwo.  

2) Szczegółowy sposób dokumentowania osób, o których mowa w zakresie kontroli spełniania 

przez Wykonawcę wymagań, rodzaju czynności niezbędnych do realizacji zamówienia, 

których dotyczą wymagania zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub 

podwykonawcę osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia zawarte są  

w projekcie umowy - Załącznik nr 9 do SWZ. Zamawiający dopuszcza zmiany osób 

podlegających zatrudnieniu. Zmiany te nie stanowią zmian umowy.  

XXX. Wskazanie procentowej wartości ostatniej części wynagrodzenia. 

Wypłata wynagrodzenia Wykonawcy nastąpi w trzech transzach: 

1. pierwsza po zakończeniu wydzielonego etapu prac w ramach realizacji inwestycji  

w wysokości wkładu własnego, stanowiącego różnicę pomiędzy wynagrodzeniem umownym 

brutto a przyznanym w promesie wstępnej dofinansowaniem. Zamawiający prognozuje, iż 

kwota pierwszej transzy będzie wynosić ok. 10 % wynagrodzenia umownego a wypłata 

wynagrodzenia nastąpi na podstawie faktury częściowej. 

2. druga po zakończeniu wydzielonego etapu prac w ramach realizacji inwestycji  

w wysokości nie wyższej niż 40% kwoty wynagrodzenia, na podstawie faktury częściowej; 

3. trzecia po zakończeniu realizacji inwestycji, w wysokości pozostałej do zapłaty kwoty 

wynagrodzenia, na podstawie faktury końcowej. 

XXXI. Informacja o obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych zadań, jeżeli 

zamawiający dokonuje takiego zastrzeżenia zgodnie z art. 60 i art. 121 Pzp. 

Zamawiający nie zastrzega czynności, które wykonawca ma obowiązek wykonywać osobiście.  

XXXII. Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między 

zamawiającym a wykonawcą. 

1. Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych.  

2. Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone wyłącznie w złotych 

polskich. 
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XXXIII. Informacje dotyczące zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 

 Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 

XXXIV. Zaliczki na poczet wykonania zamówienia. 

Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu, nie przewiduje udzielania zaliczek.  

XXXV. Wymagania w zakresie zatrudnienia osób, o których mowa w art. 96 ust. 2 pkt. 2 Pzp. 

 Zamawiający nie przewiduje wymagań w zakresie zatrudnienia osób, o których mowa w art. 96 

ust. 2 pkt. 2 Pzp. 

XXXVI. Informacja o zastrzeżeniu możliwości ubiegania się o udzielenie zamówienia wyłącznie 

przez wykonawców, o których mowa w art. 94 Pzp. 

Zamawiający nie zastrzega możliwości ubiegania się o udzielenie zamówienia wyłącznie przez 

wykonawców, o których mowa w art. 94 Pzp. 

XXXVII. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy. 

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

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

przepisów ustawy. 

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie 

zamówienia oraz dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na 

listę, o której mowa w art. 469 pkt. 15 Pzp, oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców. 

3. W postępowaniu odwołanie przysługuje na: 

1) niezgodną z przepisami ustawy czynność zamawiającego, podjętą w postępowaniu  

o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy; 

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

obowiązany na podstawie ustawy; 

4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej. 

5. Odwołujący przekazuje kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia 

odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. 

6. Domniemywa się, że zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem 

terminu do jego wniesienia, jeżeli przekazanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do 

jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. 

7. Odwołanie wnosi się w terminie:  

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

wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji 

elektronicznej,  

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

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

8. Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub 

wobec treści dokumentów zamówienia wnosi się w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia 
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ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub dokumentów zamówienia na stronie 

internetowej, w przypadku zamówień. 

9. Odwołanie w przypadkach innych niż określone w ust. 7 i 8 wnosi się w terminie 5 dni od dnia,  

w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość  

o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. 

10. Jeżeli zamawiający mimo takiego obowiązku nie przesłał wykonawcy zawiadomienia  

o wyborze najkorzystniejszej oferty, odwołanie wnosi się nie później niż w terminie: 

1) 15 dni od dnia zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o wyniku 

postępowania; 

2) miesiąca od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający nie zamieścił w Biuletynie Zamówień 

Publicznych ogłoszenia o wyniku postępowania. 

11. Pisma w postępowaniu odwoławczym wnosi się w formie pisemnej albo w formie elektronicznej 

albo w postaci elektronicznej, z tym że odwołanie i przystąpienie do postępowania 

odwoławczego, wniesione w postaci elektronicznej, wymagają opatrzenia podpisem zaufanym. 

12. Pisma w formie pisemnej wnosi się za pośrednictwem operatora pocztowego, w rozumieniu 

ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (Dz. U. 2020 r. poz. 1041 z późn. zm.)., 

osobiście, za pośrednictwem posłańca, a pisma w postaci elektronicznej wnosi się przy użyciu 

środków komunikacji elektronicznej, w tym na adres do doręczeń elektronicznych, o którym 

mowa w art. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 18 listopada 2020 r. o doręczeniach elektronicznych (Dz. U. 

2022 r. poz. 569). 

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

rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 

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

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

(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), 

zwane dalej „rozporządzeniem 2016/679”. 

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 „Rozporządzenie”, 

informuję, że:: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Tczów, którą reprezentuje Wójt 

Gminy Arkadiusz Baran (adres Tczów 124, 26-706 Tczów tel. 48/6768022, e-mail.: 

sekretariat@tczow.pl. 

2. Administrator wyznaczył  Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pan kontaktować 

w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem adresu e-mail:  

iod@tczow.pl. 

3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia 

publicznego pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej w miejscowości Janów, Józefów, 

Lucin w Gminie Tczów”.  

4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres zgodnie z art. 78 ust. 1 i 4 ustawy z dnia z dnia 11 

września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.), zwanej 

dalej PZP, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli 

https://sip.lex.pl/#/document/19062514?unitId=art(2)pkt(1)&cm=DOCUMENT
mailto:sekretariat@tczow.pl
mailto:iod@tczow.pl
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czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas obowiązywania 

umowy. 

5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c) ww. Rozporządzenia w związku  

z przepisami ustawy Pzp. 

6. Odbiorcami Pani/Pana danych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie 

dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ust. 4 ustawy Pzp. Odbiorcą będzie 

również dostawca Platformy Zamówień Publicznych ZETO PZP tj.: Zakład Elektronicznej Techniki 

Obliczeniowej “ZETO” Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie, ul. Diamentowa 2, 20-447 Lublin. 

7. 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.  

8. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do: 

1) dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, 

ograniczenia przetwarzania; 

2) w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów 

Rozporządzenia służy prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu 

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

9. Osobie, której dane dotyczą nie przysługuje: 

1) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e Rozporządzenia prawo do usunięcia danych 

osobowych; 

2) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 Rozporządzenia; 

3) na podstawie art. 21 Rozporządzenia prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych 

osobowych.  

10. W przypadku gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 Rozporządzenia, 

wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, Administrator może żądać od osoby, której 

dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania,  

w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. 

11. Skorzystanie przez osobę, której dane dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub 

uzupełnienia danych osobowych, o którym mowa w art. 16 Rozporządzenia, nie może 

skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu 

ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp. 

12. Wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 Rozporządzenia, nie ogranicza 

przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego. 

13. W przypadku danych osobowych zamieszczonych przez Administratora w Biuletynie Zamówień 

Publicznych, prawa, o których mowa w art. 15 i art. 16 Rozporządzenia, są wykonywane  

w drodze żądania skierowanego do Administratora. 

14. Od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku gdy wniesienie 

żądania, o którym mowa w art. 18 ust. 1 Rozporządzenia, spowoduje ograniczenie 

przetwarzania danych osobowych zawartych w protokole i załącznikach do protokołu, 

Administrator nie udostępnia tych danych zawartych w protokole i w załącznikach do 

protokołu, chyba że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 18 ust. 2 Rozporządzenia. 
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15. Skorzystanie przez osobę, której dane dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub 

uzupełnienia, o którym mowa w art. 16 Rozporządzenia, nie może naruszać integralności 

protokołu oraz jego załączników. 

16. Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie 

podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym 

przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 Rozporządzenia. 

XXXIX. Załączniki wymienione w SWZ stanowią jej treść. 

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy.  

Załącznik nr 1a – Zestawienie kosztów zadania. 

Załącznik nr 2 – Wykaz zrealizowanych usług przez osobę uczestniczącą w realizacji zamówieniu, jako 

osoba odpowiedzialna za świadczenie usług. 

Załącznik nr 3 – Oświadczenie Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu. 

Załącznik nr 4 – Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu. 

Załącznik nr 5 – Zobowiązanie podmiotu do udostępnienia zasobów - wzór. 

Załącznik nr 6 – Oświadczenie o braku przynależności do grupy kapitałowej. 

Załącznik nr 7 – Wykaz robót budowlanych. 

Załącznik nr 8 – Wykaz osób. 

Załącznik nr 9 – Projektowane postanowienia umowy. 

Załącznik nr 10 – Program Funkcjonalno-Użytkowy (PFU) z załącznikami. 

 

Na oryginale podpisał  
   Wójt Gminy Tczów  
     Arkadiusz Baran 

 


