
 
 

 

SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA  

 

(dalej: SWZ) 

  

 
ZAMAWIAJACY : 

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „Saniko” Sp. z o.o. 

 

 

Zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 

prowadzonego w trybie podstawowym, o wartości zamówienia nie przekraczającej progów 

unijnych o jakich stanowi art. 3 ustawy z 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych 

(t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.) – dalej zwana ustawą Pzp na usługę pn. 

 

 

„Pełnienie funkcji zespołu nadzoru inwestorskiego obejmującego kompleksowy, 

wielobranżowy nadzór inwestorski w branży konstrukcyjno-budowlanej, instalacji 

sanitarnych, i instalacji elektrycznych przy realizacji zadania inwestycyjnego pn.: Dostawa               

i montaż doposażenia uzupełniającego zautomatyzowanego sortowania odpadów 

komunalnych wraz z zaprojektowaniem powiązania technologicznego nowo dostarczonych 

urządzeń z istniejącą linią sortowniczą w RZUOK w Machnaczu gm. Brześć Kujawski 

współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu w ramach Programu Operacyjnego 

Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020” 

 

 

Nr postępowania: BZ.ZP.03/15/03/21 

 

 

Zatwierdził: 

Sylwia Wojciechowska – Prezes Zarządu 

 

 

Sprawdził: 

Violetta Sartanowicz – Kierownik Biura Zarządu 

 

Sporządziła: 

Małgorzata Naczas-Czepielewska – Specjalista ds. zamówień publicznych 

 

 

 

 

Włocławek, 15.03.2021r. 
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I. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO: 

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „Saniko” Sp. z o.o. 

ul. Komunalna 4, 87-800 Włocławek 

tel. 54/ 412-18-00, fax. 54/ 412-18-04 

adres strony internetowej prowadzonego postępowania: 

http://www.bip.saniko.com.pl/k/zamowienia-publiczne/  

Na tej stronie udostępniane będą zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty 

zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia. 

adres e-mail: saniko@saniko.com.pl  

  

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 

1. Tryb podstawowy, o którym mowa w art. 275 pkt 1 ustawy z 11 września 2019 r. – 

Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz.U. z 2019r.,poz. 2019 ze zm.) – dalej: ustawa Pzp. 

2. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z możliwością 

prowadzenia negocjacji. 

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

przedmiotowego postępowania, jeżeli środki, które Zamawiający zamierzał przeznaczyć 

na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane. 

4. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej. 

5. Zamawiający nie przewiduje złożenia oferty w postaci katalogów elektronicznych. 

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

7. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej, o której mowa w 

art. 92 ustawy Pzp tzn. oferty przewidującej odmienny sposób wykonania zamówienia 

niż określony w niniejszej SWZ. 

8. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień o których mowa w art. 

214 ust. 1 pkt. 7 i 8 ustawy Pzp. 

9. Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych. 

10. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 

11. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę 

kluczowych zadań. 

12. Zamawiający nie zastrzega możliwości ubiegania się o udzielenie zamówienia wyłącznie 

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

13. Wymagania związane z realizacją zamówienia w zakresie zatrudnienia przez 

wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie stosunku pracy osób wykonujących 

wskazane przez zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli 

wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 

§ 1 ustawy z dnia 26.06.1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2019 r. poz. 1040, 1043 i 1495) 

obejmują następujące rodzaje czynności: 

Nie dotyczy. 

14. Zamawiający nie określa, zgodnie z art. 95 ust 1 i 2 ustawy Pzp, wymogu zatrudnienia 

przez Wykonawców lub Podwykonawców na podstawie umowy o pracę osób 

wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia z uwagi na ich charakter, 

który nie uzasadnia wykonywania pracy w sposób określony w art. 22 § 1 Ustawy z dnia 

26 czerwca 1974 roku – Kodeks pracy. Wymóg zatrudnienia, o którym mowa 

powyżej nie dotyczy osób pełniących samodzielne funkcje techniczne w 

budownictwie w rozumieniu przepisów ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 

1994 roku (t. j. Dz.U. 2020 poz. 1333 ze zm.) lub osób posiadających uprawnienia 

wydane na podstawie innych przepisów, które upoważniają do samodzielnego 

wykonywania prac bez nadzoru, tj. inspektorów nadzoru.  

http://www.bip.saniko.com.pl/k/zamowienia-publiczne/
mailto:saniko@saniko.com.pl
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15. Wymagania w zakresie zatrudnienia osób, o których mowa w art. 96 ust. 2 pkt 2 ustawy 

Pzp: 

Nie dotyczy 

 

III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

Zamawiający wymaga, aby zamówienie zostało wykonane w terminie 9 miesięcy od dnia 

podpisania umowy. 

 

IV. WIZJA LOKALNA 

1. Zamawiający dopuszcza możliwość odbycia przez wykonawcę wizji lokalnej oraz 

sprawdzenia przez wykonawcę dokumentów niezbędnych do realizacji zamówienia 

dostępnych na miejscu u zamawiającego. 

2. Wizja lokalna powinna odbyć się po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z 

Zamawiającym i w obecności przedstawiciela Zamawiającego. Wykonawcy 

zainteresowani przeprowadzeniem wizji lokalnej, zobowiązani są do przesłania 

Zamawiającemu stosownego wniosku. Wniosek należy przesłać w formie elektronicznej: 

na pocztę elektroniczną lub skrzynkę ePUAP Zamawiającego, w sposób wskazany w 

ROZDZIALE XIII niniejszego SWZ. Zamawiający w odpowiedzi na otrzymany wniosek 

wyznaczy Wykonawcy termin na dokonanie wizji lokalnej, o czym poinformuje 

Wykonawcę za pośrednictwem ePUAP oraz za pomocą poczty elektronicznej. 

 

V. PODZIAŁ ZAMÓWIENIA NA CZĘŚCI 

Zamawiający nie dokonuje podziału zamówienia na części. Tym samym zamawiający nie 

dopuszcza składania ofert częściowych, o których mowa w art. 7 pkt 15 ustawy Pzp. 

 

Powody niedokonania podziału: 

Przedmiot zamówienia nie może zostać podzielony ze względów technicznych, 

organizacyjnych, ekonomicznych oraz celowościowych. Specyfika zamówienia wymaga 

powierzenia jego wykonania w całości jednemu Wykonawcy.   

 

VI. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: 

 

1. Przedmiotem zamówienia jest pełnienie funkcji zespołu nadzoru inwestorskiego 

obejmującego kompleksowy, wielobranżowy nadzór inwestorski w branży 

konstrukcyjno-budowlanej, instalacji sanitarnych, i instalacji elektrycznych nad: 

dostawą i montażem wyposażenia technologicznego w ramach zadania p.n. " Dostawa 

i montaż doposażenia uzupełniającego zautomatyzowanego sortowania odpadów 

komunalnych wraz z zaprojektowaniem powiązania technologicznego nowo 

dostarczonych urządzeń z istniejącą linią sortowniczą w RZUOK w Machnaczu gm. 

Brześć Kujawski współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu w ramach 

Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020”, dalej zwanego 

także „Zadaniem”, które realizowane będzie przez wykonawcę zadania inwestycyjnego, 

dalej zwanego także „Dostawcą technologii” 

 

2. Podstawę realizacji usług, które dotyczyć będą sprawowania kompleksowego 

nadzoru inwestorskiego określają, w szczególności, następujące dokumenty: 

1) Umowa z Wykonawcą dla zadania inwestycyjnego pn.: „Dostawa i montaż 

doposażenia uzupełniającego zautomatyzowanego sortowania odpadów 

komunalnych wraz z zaprojektowaniem powiązania technologicznego nowo 
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dostarczonych urządzeń z istniejącą linią sortowniczą w RZUOK w Machnaczu gm. 

Brześć Kujawski”, 

2) Pytania i odpowiedzi zadane i udzielone w trakcie postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego dla Wykonawcy zadania inwestycyjnego, 

3) Oferta Wykonawcy, 

4) Dokumenty opisujące zakres inwestycji, o której mowa w pkt. 1 niniejszego 

rozdziału dostępne na stronie internetowej Zamawiającego  

(http://www.bip.saniko.com.pl/k/zamowienia-publiczne/): 

1) Załącznik nr 1 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia, 

2) Załączniki do Opisu przedmiotu zamówienia: 

 Projekt wykonawczy, Branża elektryczna – instalacje wewnętrzne hali 

sortowni, 

  Projekt wykonawczy, System sygnalizacji pożarowej, System Telewizji 

dozorowej CCTV IP oraz termowizyjnej, 

  DTR istniejącego przenośnika kanałowego, 

  Obszar podlegający modernizacji, 

  Projekt stacji elektroenergetycznej. 

3) Załącznik nr 3 do SIWZ – Koncepcja: 

 Koncepcja modernizacji istniejącej linii sortowniczej w RZUOK w 

Machnaczu gm. Brześć Kujawski, 

 Koncepcja – rysunek. 

Natomiast: 

 projekt technologiczny uwzględniający docelowe zamaszynowanie sortowni 

oraz powiązanie istniejącej linii sortowniczej z nowymi urządzeniami 

dostarczonymi oraz zamontowanymi w ramach nadzorowanej inwestycji, 

 projekt techniczny sporządzony przez uprawnionego konstruktora w zakresie 

konstrukcji wsporczych, pomostów komunikacyjnych, schodów i innych 

elementów konstrukcji – jeżeli takie wystąpią, 

 projekt techniczny instalacji: elektrycznych, sprężonego powietrza, 

sprężarkowni, i innych jeżeli wystąpią, 

zostaną udostępnione Wykonawcy z którym w wyniku przeprowadzonego 

postępowania zawarta zostanie Umowa. 

 

3. Obowiązki Zespołu Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w okresie poprzedzającym 

rozpoczęcie robót: 

1) zaznajomienie się przez Inspektorów nadzoru inwestorskiego wszystkich 

specjalności z dokumentacją związaną z realizacją Zadania oraz specyfiką 

przedmiotu zamówienia dla Zadania, zaznajomienie się z obiektem, jego uzbrojeniem 

i istniejącymi urządzeniami  w terminie - 7 dni od podpisania umowy; 

2) zaznajomienie się z dotychczas opracowanymi dokumentami i ustaleniami 

związanymi z przygotowaniem do realizacji Zadania, w zakresie dostaw oraz 

montażu urządzeń technologicznych tj. opisów przedmiotów zamówień, zawartych 

umów i innych ustaleń; 

3) sprawdzenie i opiniowanie „Projektu organizacji wykonywania robót w zakładzie 

czynnym”, który musi zostać opracowany przez Dostawcę technologii oraz 

uzgodniony i zatwierdzony w porozumieniu Zamawiający – Dostawca technologii; 

4) sprawdzenie i opiniowanie - harmonogramu rzeczowo-finansowego Zadania, który 

musi zostać opracowany przez Dostawcę technologii oraz uzgodniony i zatwierdzony 

w porozumieniu: Zamawiający – Dostawca technologii; 

http://www.bip.saniko.com.pl/k/zamowienia-publiczne/
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5) sprawdzenie i opiniowanie „Instrukcji Bezpiecznego Wykonywania Robót w 

zakładzie czynnym”, która musi zostać opracowana przed rozpoczęciem robót przez 

Dostawcę technologii i zatwierdzona;  

6) stworzenie funkcjonalnego i skutecznego sposobu bieżącej i nieprzerwanej (w czasie 

trwania inwestycji) komunikacji pomiędzy wszystkimi uczestnikami procesu 

inwestycyjnego oraz przekazanie informacji na ten temat na pierwszej naradzie 

koordynacyjnej (Radzie budowy). 

7) Uczestnictwo w przekazaniu Dostawcy technologii terenu robót. 

8) Sporządzenie protokołu z przekazania terenu realizacji robót z kompletem 

dokumentów, warunkujących rozpoczęcie robót w zakładzie czynnym. 

 

4. Obowiązki Zespołu Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w trakcie realizacji 

Zadania: 

Obowiązki inspektora nadzoru inwestorskiego określa art. 25 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. 

Prawo budowlane (zwana dalej ustawą Prawo budowlane), oraz zapisy niniejszego opisu 

przedmiotu zamówienia, to jest:  

1) reprezentowanie Zamawiającego na budowie przez sprawowanie kontroli 

zgodności jej realizacji z dokumentacją projektową, specyfikacjami 

technicznymi, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej oraz 

postanowieniami warunków umowy; 

2) sprawdzenie i opiniowanie dokumentacji projektowej wykonawczej jaki i 

powykonawczej opracowanej przez Dostawcę technologii tj. 

- Projektu Technologicznego,  

- Projektu Technicznego w zakresie konstrukcji wsporczych, 

- Projektu Technicznego w zakresie instalacji elektrycznych, sanitarnych, CCTV, 

p.poż i innych które Dostawca technologii zobowiązany jest do przedłożenia 

Zamawiającemu przed rozpoczęciem dostaw i montażu urządzeń 

technologicznych; 

3) sprawdzanie jakości wykonywanych robót i stosowania przy wykonywaniu tych 

robót wyrobów zgodnie z art. 10 ustawy Prawo budowlane, w tym zatwierdzanie 

wniosków materiałowych przedstawianych przez Dostawcę technologii przed ich 

wbudowaniem i przedstawianie ich do akceptacji Zamawiającego; 

4) sprawdzenie kompletności dostarczonych maszyn i urządzeń, zgodnie  

z Projektem Technologicznym; 

5) sprawdzanie i odbiór robót ulegających zakryciu lub zanikających; 

6) bezwzględne uczestniczenie w próbach i odbiorach mechanicznych, 

technologicznych, technicznych instalacji, maszyn i urządzeń technicznych; 

7) udział w czynnościach odbiorów częściowych oraz przygotowanie i udział w 

końcowym odbiorze robót wraz ze sprawdzeniem kompletności dokumentacji 

powykonawczej oraz  sporządzenie protokołu końcowego odbioru przedmiotu 

umowy; 

8) potwierdzanie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad, 

9) kontrolowanie rozliczeń przedmiotu Zadania w zakresie rzeczywistego 

wykonania w stosunku do harmonogramu finansowo – rzeczowego, 

10) weryfikowanie i akceptowanie harmonogramów rzeczowo – finansowych i ich 

korekt w porozumieniu z Zamawiającym, Dostawcą technologii i kierownikiem 

RZUOK w zakresie nadzorowanych zadań. Nadzorowanie terminów i 

prawidłowości realizacji robót i dostaw; 

11) wydawanie kierownikowi robót montażowych poleceń, potwierdzonych wpisem 

do dziennika montażu dotyczących usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń, 
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wykonania prób lub badań, także wymagających odkrycia robót lub elementów 

zakrytych, oraz przedstawienia ekspertyz dotyczących prowadzonych robót i 

dowodów dopuszczenia do stosowania w budownictwie wyrobów budowlanych 

oraz urządzeń technicznych (jeżeli takie wystąpią); 

12) żądanie od kierownika robót montażowych dokonania poprawek bądź ponownego 

wykonania wadliwie wykonanych robót, a także wnioskowanie o wstrzymanie 

dalszych robót, (zapisem w dzienniku montażu) w przypadku gdyby ich 

kontynuacja mogła wywołać zagrożenie bądź spowodować niedopuszczalną 

niezgodność z projektem; 

13) kontrolowanie przestrzegania przez Dostawcę technologii zasad bezpieczeństwa 

pracy i utrzymania porządku na terenie budowy; 

14) dokonywanie bieżącej analizy kosztów budowy oraz sporządzanie stosownych 

raportów wg wymagań Zamawiającego; 

15) sygnalizowanie Zamawiającemu o wszelkich okolicznościach mogących mieć 

wpływ na terminowość oraz poprawność wykonywanych robót montażowych i 

dostaw technologii oraz o wystąpieniu okoliczności nieprzewidzianych w 

dokumentacji projektowej; 

16) uzgadnianie z Zamawiającym wszelkich zmian i odstępstw od pierwotnej 

dokumentacji projektowej do jej ostatecznej akceptacji; 

17) organizowanie roboczych narad koordynacyjnych (Rada budowy) na terenie 

realizacji robót z udziałem Zamawiającego, przedstawiciela Dostawcy 

technologii, Kierownika RZUOK i innych osób zaangażowanych w realizację 

Zadania i sporządzanie protokołów z tych narad; 

18) sporządzanie w odstępach jedno miesięcznych, sprawozdań z postępu robót, 

składający się co najmniej z następujących danych: 

 dane ogólne na temat realizacji przedmiotu umowy, 

 ogólny opis techniczny, 

 opis stanu realizacji zadania 

– postęp robót, 

 % zaawansowanie rzeczowe oraz finansowe w stosunku do 

harmonogramu rzeczowo - finansowego;  

 zagrożenia i problemy w realizacji, 

 podjęte działania dot. problemów w realizacji robót,  

 zaangażowanie personelu i sprzętu,  jakość robót.  

19) przeprowadzanie odbiorów, rozliczeń częściowych realizacji Zadania; 

20) weryfikowanie zgodności wprowadzania podwykonawców przez Dostawcę 

technologii z wymaganiami wskazanymi w umowie pomiędzy Zamawiającym a 

Dostawcą technologii, niezwłocznie, lecz nie później niż w ciągu 3 dni od 

zgłoszenia wniosku o wprowadzenie podwykonawcy; 

21) niedopuszczenie do wykonywania prac w ramach podwykonawstwa przez 

niezaakceptowanych podwykonawców, niezwłoczne przekazanie do 

Zamawiającego informacji o zaistniałej sytuacji; 

22) udział w przygotowywaniu i sporządzaniu wszelkich niezbędnych dokumentów i 

informacji do instytucji współfinansujących realizowaną inwestycję w tym do 

Narodowego/Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska, udzielanie 

wyjaśnień technicznych w przypadku kontroli postępu robót przez instytucję 

współfinansującą i inne instytucje kontrolne; 

23) uczestniczenie w obowiązkowych kontrolach prowadzonych przez instytucje: 

Państwowego Inspektora Sanitarnego, Państwowej Straży Pożarnej, WIOŚ i 

innych, jeżeli wystąpią; 
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24) przygotowanie do odbioru końcowego Zadania, sprawdzenia kompletności i 

prawidłowości przedłożonych przez Dostawcę technologii, dokumentów 

wymaganych do odbioru oraz uczestniczenie w procedurze odbioru końcowego 

robót; 

25) wyegzekwowanie od Dostawcy technologii wszelkich dokumentów z procesu 

realizacji Zadania niezbędnych do zawiadomienia stosownych organów o 

zakończeniu zadania i przystąpieniu do użytkowania; 

26) rozliczenie końcowe dostawy i montażu urządzeń wraz z uzgodnieniem z 

Zamawiającym poniesionych nakładów finansowych, zgodnie z obowiązującymi 

przepisami wewnętrznymi Zamawiającego wraz z podziałem kosztów na grupy 

środków trwałych; 

27) uczestnictwo w przekazaniu Zamawiającemu kompletu dokumentacji 

powykonawczej w stanie faktycznym i prawnym umożliwiającym rozpoczęcie 

użytkowania; 

28) bieżąca współpraca z Zamawiającym; 

29) dbanie o interesy Zamawiającego oraz podejmowanie czynności zapewniających 

techniczną poprawność realizowanego Zadania; 

30) udział w rozwiązywaniu wszelkiego rodzaju skarg i roszczeń osób trzecich 

wywołanych realizacją Zadania; 

31) uczestnictwo w przeglądach gwarancyjnych; 

32) zakres prac obejmuje również inne usługi konieczne do wykonania zamówienia 

nie ujęte w dokumentacji Zadania, a niezbędne do jego wykonania ze względu na 

sztukę budowlaną, zasady wiedzy technicznej i przepisy prawa; 

33) uczestnictwo w inwentaryzacji wykonanych robót, rozliczanie robót wykonanych 

w ramach umowy z Dostawcą technologii w przypadku ich przerwania z 

jakiejkolwiek przyczyny; 

34)  wypełnianie swoje obowiązków wydając polecenia, decyzje, opinie, zgody, 

akceptacje i wnioski na piśmie; 

35) ponoszenie wobec Zamawiającego odpowiedzialność za wyrządzenie szkody 

będącej normalnym następstwem nienależytego wykonania czynności objętych 

przedmiotem zamówienia, ocenianej w granicach przewidzianych dla starannego 

działania. Naprawienie szkody obejmuje wyłącznie straty, które poszkodowany 

poniósł; 

36) Liczba pobytów Inspektora nadzoru (ZIN) w miejscu prowadzanie prac musi 

zapewnić prawidłowy nadzór nad przebiegiem robót i wynikać będzie z bieżących 

potrzeb. Koordynator (ZIN) będzie minimum 3 razy w tygodniu obecny na 

budowie i będzie kontrolował wykonywanie robót  w trakcie prowadzenia prac 

oraz dokonywał wpisów w dzienniku montażu – zgodnie z Rozporządzeniem 

Ministra Infrastruktury w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy 

informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa 

pracy i ochrony zdrowia z dnia 25 kwietnia 2018r. 

37) Koordynator (ZIN) (lub wyznaczony przez niego – w zależności od potrzeb - 

inspektor nadzoru inwestorskiego) będzie również zobowiązany do przybycia na 

budowę na każde żądanie Zamawiającego, w terminie maksymalnie 24 godzin, 

liczone od przesłania żądania wezwania przez Zamawiającego, w formie e-mail; 

38) Każdorazowy pobyt na budowie inspektorzy ZIN zobowiązani są wpisać do 

Dziennika Pobytów. 

 

5. Obowiązki Zespołu Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w okresie gwarancji i 

rękojmi:  
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1) Inspektor ZIN na wykonany przedmiot zamówienia udzieli gwarancji należytego 

wykonania usługi oraz rękojmi na okres 60 miesięcy od daty podpisania protokołu 

końcowego odbioru nadzorowanego zadania.  

2) Uczestniczenie w przeglądach zwoływanych przez Zamawiającego w okresie 

gwarancyjnym oraz sporządzanie protokołów z przeprowadzonych czynności. 

3) Koordynator (ZIN) (lub wyznaczony przez niego – w zależności od potrzeb - 

inspektor nadzoru inwestorskiego) będzie również zobowiązany do przybycia na 

budowę na każde żądanie Zamawiającego, w terminie maksymalnie 24 godzin, 

liczone od przesłania żądania wezwania przez Zamawiającego, w formie e-mail; 

4) Nadzorowanie realizacji robót związanych z usuwaniem wad i awarii zaistniałych 

w okresie gwarancyjnym i protokolarne poświadczenie ich usunięcia.  

5) Sprawdzenie kompletności i prawidłowości przedstawionych przez Dostawcę 

technologii dokumentów do odbioru ostatecznego i uczestniczenie w odbiorze 

pogwarancyjnym. 

6) Udział, na żądanie Zamawiającego, we wszelkich postępowaniach sądowych i 

administracyjnych związanych z realizacją inwestycji oraz postępowaniach 

związanych z roszczeniami z tytułu rękojmi i gwarancji, w każdym czasie gdy 

takie postępowania będą się toczyć, bez względu na termin związania umową, z 

tym że Inspektor ZIN, nie będzie zobowiązany do ponoszenia kosztów i opłat 

sądowych oraz administracyjnych, a także kosztów w zastępstwie procesowym. 

 

6. Dodatkowe informacje i wymagania Zamawiającego: 

1) Inspektor ZIN nie może zaciągać w imieniu Zamawiającego żadnych 

zobowiązań mogących rodzić skutki finansowe dla Zamawiającego i 

powodować zwiększenie nakładów finansowych przewidzianych w umowie o 

wykonanie dostawy i montażu urządzeń technologicznych. Wyjątek od tej 

zasady stanowi przypadek, gdy zaniechanie wykonania robót innych niż 

wymienione w umowach o wykonanie montażu urządzeń technologicznych, 

mogłoby spowodować zagrożenie życia lub zdrowia lub katastrofę budowlaną. 

W takim przypadku konieczność zwiększenia nakładów finansowych musi być 

zatwierdzona przez Zamawiającego. 

2) W przypadku wystąpienia konieczności wykonania zamówienia o opisanym 

charakterze lub realizacji dodatkowych robót o których mowa w ppkt. 1) 

Inspektor ZIN jest zobowiązany do:  

a) bezzwłocznego pisemnego powiadomienia Zamawiającego o 

konieczności realizacji dodatkowych robót lub zamówienia o podobnym 

charakterze; 

b) przygotowania dla Zamawiającego protokołu sporządzonego przy 

udziale przedstawicieli Dostawcy technologii w tym Projektantów 

technologii - zawierającego opis powstałych problemów technicznych, 

koniecznych zmian w dokumentacji projektowej, opisów niezbędnych 

do realizacji dodatkowych robót lub zamówienia o podobnym 

charakterze; 

c) przedstawienie Zamawiającemu sprawdzonej kalkulacji kosztów 

wykonawcy robót na realizację dodatkowych robót lub zamówienia o 

podobnym charakterze; 

d)  realizacja dodatkowych robót lub zamówienia o podobnym charakterze 

udzielana będzie przez Zamawiającego zgodnie z ustawą – Prawo 

zamówień publicznych. 
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3) Inspektor ZIN zobowiązany jest dostosować czas pracy do czasu pracy Dostawcy 

technologii oraz wymagań Zamawiającego tak, aby nie następowały opóźnienia 

w realizacji Zadania; 

4) W porozumieniu z Zamawiającym, ZIN dokonana klasyfikacji powstałego w 

wyniku realizacji Zadania majątku trwałego, klasyfikując go zgodnie z 

obowiązującą klasyfikacją rodzajową środków trwałych w terminie 15 dni od dnia 

wezwania przez Zamawiającego; 

5) Wykonawca, z którym w wyniku przedmiotowego postępowania zostanie zawarta 

Umowa, będzie zobowiązany posiadać ubezpieczenie od odpowiedzialności 

cywilnej przez cały okres realizacji Umowy na kwotę minimum 300.000,00 zł. 

Wykonawca zobowiązany będzie przedstawić Zamawiającemu opłaconą polisę w 

dniu zawarcia Umowy wraz z potwierdzeniem zapłaty składki/ek (do wglądu) 

oraz zdeponowania u Zamawiającego kopię polisy poświadczoną za zgodność z 

oryginałem przez Wykonawcę; 

6) Wykonawca z którym w wyniku przedmiotowego postępowania zostanie zawarta 

Umowa udzieli Zamawiającemu gwarancji oraz rękojmi za wady na okres 60 

miesięcy. 

 

7. Nazwy i kody zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień CPV: 

Główny kod CPV: 

71520000-9 – Usługi nadzoru budowlanego 

Dodatkowe kody CPV: 

71247000-1 – Nadzór nad robotami budowlanymi 

71248000-8 – Nadzór nad projektem i dokumentacją 

71000000-8 – Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne. 

 

VII. PODWYKONAWSTWO 

a) Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy 

(podwykonawcom). 

b) Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę 

kluczowych części zamówienia. 

c) Zamawiający wymaga, aby w przypadku powierzenia części zamówienia 

podwykonawcom, Wykonawca wskazał w ofercie części zamówienia, których 

wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom oraz podał (o ile są mu wiadome 

na tym etapie) nazwy (firmy) tych podwykonawców. 

 

VIII. WARUNKI UDZIAŁU W POSTEPOWANIU 

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają 

wykluczeniu na zasadach określonych w Rozdziale IX SWZ, oraz spełniają określone 

przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu. 

2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki 

dotyczące:  

1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:  

Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie. 

2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o 

ile wynika to z odrębnych przepisów:  

Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie. 

3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:  

Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.  

4) zdolności technicznej lub zawodowej:  
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Zamawiający uzna, że wykonawca posiada wymagane zdolności techniczne lub 

zawodowe zapewniające należyte wykonanie zamówienia, jeżeli wykonawca 

wykaże, że dysponuje lub będzie dysponować po jednej osobie na każde z 

wymienionych poniżej stanowisk: 

 

a) Kierownik Zespołu Inspektora Nadzoru - inspektor nadzoru specjalności 

konstrukcyjno-budowlanej. 

Wymagane kwalifikacje: 

- uprawnienia budowlane do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w 

budownictwie w specjalności budowlano - konstrukcyjnej (lub posiadającego 

równoważne kwalifikacje zawodowe uznane na zasadach określonych zgodnie 

z przepisami prawa polskiego), 

- członkostwo (stałe bądź tymczasowe) w Okręgowej Izbie Inżynierów 

Budownictwa 

Doświadczenie: 

- co najmniej 10-letnie doświadczenie zawodowe (licząc od dnia uzyskania 

uprawnień) w nadzorowaniu robót budowlanych lub kierowaniu budową, 

- w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert pełnienie 

funkcji Kierownika budowy lub Inspektora nadzoru inwestorskiego w 

specjalności konstrukcyjno-budowlanej nad inwestycją w branży dotyczącej 

ochrony środowiska (np. sortownie lub kompostownie odpadów komunalnych 

lub instalacje fermentacji lub oczyszczalnie ścieków lub zakłady gospodarki 

odpadami komunalnymi) o wartości nadzorowanej inwestycji nie mniejszej niż 

10 mln. zł brutto. 

 

b) Inspektor nadzoru w specjalności sanitarnej. 

Wymagane kwalifikacje: 

- uprawnienia budowlane do sprawowania samodzielnych funkcji   technicznych 

w budownictwie w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji                         

i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych                                       

i kanalizacyjnych (lub posiadającego równoważne kwalifikacje zawodowe 

uznane na zasadach określonych zgodnie z przepisami prawa polskiego), 

- członkostwo (stałe bądź tymczasowe) w Okręgowej Izbie Inżynierów 

Budownictwa. 

Doświadczenie: 

- co najmniej 5-letnie doświadczenie zawodowe (liczone od dnia uzyskania 

uprawnień), w kierowaniu budową lub nadzorowaniu robót budowlanych w 

specjalności sanitarnej, 

- doświadczenie w nadzorowaniu co najmniej jednej zakończonej inwestycji w 

zakresie odpowiadającym posiadanym uprawnieniom, o wartości 

nadzorowanej inwestycji nie mniejszej niż 3 mln. zł brutto. 

 

c) Inspektor nadzoru w specjalności elektrycznej 
Wymagane kwalifikacje: 

- uprawnienia budowlane do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych 

budownictwie w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i 

urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych (lub posiadającego 

równoważne kwalifikacje zawodowe uznane na zasadach określonych zgodnie 

z przepisami prawa polskiego), 
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- członkostwo (stałe bądź tymczasowe) w Okręgowej Izbie Inżynierów 

Budownictwa. 

Doświadczenie: 

- co najmniej 5-letnie doświadczenie zawodowe (liczone od dnia uzyskania 

uprawnień), w kierowaniu budową lub nadzorowaniu robót budowlanych w 

specjalności elektrycznej, 

- doświadczenie w nadzorowaniu co najmniej jednej zakończonej inwestycji w 

zakresie odpowiadającym posiadanym uprawnieniom, o wartości 

nadzorowanej inwestycji nie mniejszej niż 3 mln. zł brutto. 

 

Informacje dodatkowe 

- Inspektorzy nadzoru powinni posiadać uprawnienia budowlane zgodnie z ustawą                      

z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2020r., poz. 1333 ze zm.) lub 

odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na 

podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. Zamawiający określając wymogi 

w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych, dopuszcza, zgodnie z art. 12a 

ustawy Prawo budowlane, odpowiadające im uprawnienia osób, których 

odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w 

przepisach odrębnych (m.in. ustawa z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania 

kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej 

(Dz.U. z 2020r., poz. 220 ze zm.). 

- Zaleca się, aby osoby przewidziane do pełnienia funkcji w Zespole Inspektora 

Nadzoru władały językiem polskim w mowie i piśmie (stopień znajomości bardzo 

dobry - również w odniesieniu do języka technicznego). W przeciwnym wypadku 

wykonawca udostępni wystarczającą ilość tłumaczy, wykazujących znajomość 

języka technicznego w zakresie terminologii budowlanej, we wszystkich 

specjalnościach występujących przy realizacji zamówienia. 

 

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

zamówienia, w odniesieniu do warunku dotyczącego zdolności technicznej lub 

zawodowej – dopuszcza łączne spełnianie warunku przez Wykonawców. 

 

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

wymaganych zdolności, jeżeli posiadanie przez wykonawcę sprzecznych interesów, w 

szczególności zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych wykonawcy w 

inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na 

realizację zamówienia.  

 

UWAGA!  

- Zamawiający dopuszcza przedstawienia jednej osoby do pełnienia więcej niż jednej 

funkcji z wymienionych powyżej, w takiej sytuacji wykazana osoba winna spełniać 

wymogi dotyczące kwalifikacji i doświadczenia dla wykonywanych funkcji; 

- jeżeli wymiar wymaganego doświadczenia, które muszą posiadać osoby skierowane do 

realizacji przedmiotowego zamówienia, został określony w latach, należy przez to 

rozumieć pełne lata.  

- Zamawiający, w celu przeliczenia na PLN wszystkich wartości i danych finansowych 

podanych w innych walutach, zastosuje średni kurs Narodowego Banku Polskiego 

(NBP) aktualny na dzień publikacji ogłoszenia o zamówieniu, ogłaszany w sposób 

przewidziany w § 8 uchwały Zarządu NBP nr 51/2002 z dnia 23 września 2002 r. w 
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sprawie sposobu wyliczania i ogłaszania bieżących kursów walut obcych (t.j.: Dz. Urz. 

NBP z 2013r., poz. 18, z późń. zm.). 

 

IX. PODSTAWY WYKLUCZENIA WYKONAWCY Z POSTĘPOWANIA: 

 

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

zachodzi którakolwiek z okoliczności wskazanych:  

1. w art. 108 ust. 1 ustawy Pzp, tj. wykonawcę: 

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

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

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

258 Kodeksu karnego, 

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

c) o którym mowa w art. 228–230a, art. 250a Kodeksu karnego lub w art. 46 lub 

art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie, 

d) finansowania przestępstwa o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w 

art. 165a Kodeksu karnego, lub przestępstwo udaremniania lub utrudniania 

stwierdzenia przestępnego pochodzenia pieniędzy lub ukrywania ich 

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

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

karnego, lub mające na celu popełnienie tego przestępstwa, 

f) powierzenia wykonywania pracy małoletniemu cudzoziemcowi, o którym 

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

wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769), 

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

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

przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów, o których mowa w art. 

270–277d Kodeksu karnego, lub przestępstwo skarbowe, 

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

skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym 

wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 

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

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

spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce 

komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za 

przestępstwo, o którym mowa w pkt 1; 

3) wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną 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 prawomocnie 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 
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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 ustawy Pzp, doszło do 

zakłócenia konkurencji wynikającego z wcześniejszego zaangażowania tego 

wykonawcy lub podmiotu, który należy z wykonawcą do tej samej grupy kapitałowej 

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

konsumentów, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być 

wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia. 

 

2. w art. 109 ust. 1 pkt. 4, 5, 7 ustawy Pzp, tj.:  

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

jego uczciwość, w szczególności gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania 

lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co 

zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych dowodów; 

3) który z przyczyn leżących po jego stronie, w znacznym stopniu lub zakresie nie 

wykonał lub nienależycie wykonał albo długotrwale nienależycie wykonywał istotne 

zobowiązanie wynikające z wcześniejszej umowy w sprawie zamówienia 

publicznego lub umowy koncesji, co doprowadziło do wypowiedzenia lub 

odstąpienia od umowy, odszkodowania, wykonania zastępczego lub realizacji 

uprawnień z tytułu rękojmi za wady; 

  

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

4. Wykonawca może zostać wykluczony przez Zamawiającego na każdym etapie 

postepowania o udzielenie zamówienia. 

5. Samooczyszczenie – w okolicznościach określonych w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2, 5 lub art. 

109 ust. 1 pkt 2–5 i 7–10 ustawy Pzp, wykonawca nie podlega wykluczeniu jeżeli 

udowodni zamawiającemu, że spełnił łącznie następujące przesłanki: 

1) naprawił lub zobowiązał się do naprawienia szkody wyrządzonej przestępstwem, 

wykroczeniem lub swoim nieprawidłowym postępowaniem, w tym poprzez 

zadośćuczynienie pieniężne; 

2) wyczerpująco wyjaśnił fakty i okoliczności związane z przestępstwem, 

wykroczeniem lub swoim nieprawidłowym postępowaniem oraz spowodowanymi 

przez nie szkodami, aktywnie współpracując odpowiednio z właściwymi organami, 

w tym organami ścigania lub zamawiającym; 

3) podjął konkretne środki techniczne, organizacyjne i kadrowe, odpowiednie dla 

zapobiegania dalszym przestępstwom, wykroczeniom lub nieprawidłowemu 

postępowaniu, w szczególności: 

a) zerwał wszelkie powiązania z osobami lub podmiotami odpowiedzialnymi za 

nieprawidłowe postępowanie wykonawcy, 

b) zreorganizował personel, 

c) wdrożył system sprawozdawczości i kontroli, 
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d) utworzył struktury audytu wewnętrznego do monitorowania przestrzegania 

przepisów, wewnętrznych regulacji lub standardów, 

e) wprowadził wewnętrzne regulacje dotyczące odpowiedzialności i 

odszkodowań za nieprzestrzeganie przepisów, wewnętrznych regulacji lub 

standardów. 

6. Zamawiający ocenia, czy podjęte przez wykonawcę czynności są wystarczające do 

wykazania jego rzetelności, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu 

wykonawcy, a jeżeli uzna, że nie są wystarczające, wyklucza wykonawcę. 

 

 

X. OŚWIADCZENIA I DOKUMENTY, JAKIE ZOBOWIĄZANI SĄ 

DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA 

WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ WYKAZANIA BRAKU 

PODSTAW WYKLUCZENIA (PODMIOTOWE ŚRODKI DOWODOWE):  
 

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

oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz o braku podstaw 

do wykluczenia z postępowania – zgodnie z Załącznikiem nr 1 do SWZ oraz 

Załącznik nr 1a do SWZ (jeśli składa go podmiot na którego zasoby powołuje 

się wykonawca) 
2. Informacje zawarte w oświadczeniu, o którym mowa w pkt 1 stanowią wstępne 

potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki 

udziału w postępowaniu. 

3. Oświadczenie składane jest pod rygorem nieważności w formie elektronicznej lub 

w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym, lub podpisem osobistym. 

4. Oświadczenia składają odrębnie: 

- wykonawca/każdy spośród wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 

zamówienia. W takim przypadku oświadczenie potwierdza brak podstaw 

wykluczenia wykonawcy oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w 

zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału 

w postępowaniu; 

- podmiot trzeci, na którego potencjał powołuje się wykonawca celem 

potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu. W takim przypadku 

oświadczenie potwierdza brak podstaw wykluczenia podmiotu oraz spełnianie 

warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim podmiot udostępnia 

swoje zasoby wykonawcy; 

- podwykonawcy, na których zasobach wykonawca nie polega przy wykazywaniu 

spełnienia warunków udziału w postępowaniu. W takim przypadku oświadczenie 

potwierdza brak podstaw wykluczenia podwykonawcy (jeżeli zamawiający 

weryfikuje podstawy wykluczenia w odniesieniu do podwykonawcy). 

5. Zamawiający wzywa wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do 

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

podmiotowych środków dowodowych, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych 

środków dowodowych. 

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

postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, zamawiający żąda od 

Wykonawcy następujących podmiotowych środków dowodowych: 
1) Oświadczenia wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku 

przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 

lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 
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1076), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub 

wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o 

przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub 

informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub 

wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego 

wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej – załącznik nr 2 do 

SWZ; 

2) 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, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej 

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

3) Oświadczenia wykonawcy o aktualności informacji zawartych                                           

w oświadczeniu, o którym mowa w pkt. 1, dot. podstaw wykluczenia w 

zakresie art. 109 ust. 1 pkt. 5, 7 ustawy Pzp.  

7. W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w 

postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej, zamawiający 

żąda następujących podmiotowych środków dowodowych: 

1) wykazu osób (według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do SWZ), 

skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w 

szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub 

kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich 

kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia 

niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu 

wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do 

dysponowania tymi osobami; 

 

8. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o których mowa w pkt. 6 ppkt 2), 

składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma 

siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto 

jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Dokument, o którym mowa powyżej, 

powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu 

składania ofert.  

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

wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 6 ppkt 2), zastępuje się je w całości 

lub części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze 

wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, złożone przed 

notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem 

samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub 

miejsce zamieszkania Wykonawcy. 

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

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

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

o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, o ile 

wykonawca wskazał w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp 

dane umożliwiające dostęp do tych środków; 

11. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia podmiotowych środków 

dowodowych, które zamawiający posiada, jeżeli wykonawca wskaże te środki oraz 

potwierdzi ich prawidłowość i aktualność. 
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12. W zakresie nieuregulowanym ustawą Pzp lub niniejszą SWZ do oświadczeń i 

dokumentów składanych przez Wykonawcę w postępowaniu zastosowanie mają w 

szczególności przepisy 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 oraz 

rozporządzenia 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. 

 

XI. POLEGANIE NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW 

 

1. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w 

postępowaniu polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych podmiotów 

udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi 

stosunków prawnych. 

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

na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, jeśli podmioty te wykonają 

świadczenie do realizacji którego te zdolności są wymagane. 

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

zasoby, składa, wraz z ofertą, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do 

oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego 

zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca 

realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów. 

Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 4 do SWZ. 

4. Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby lub inny podmiotowy środek 

dowodowy potwierdza, że stosunek łączący wykonawcę z podmiotami 

udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz określa 

w szczególności: 

- zakres dostępnych wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby; 

- sposób i okres udostępnienia wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów 

podmiotu udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia; 

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

wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu 

dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, 

zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą. 

Wymagana forma: 

 Zobowiązanie musi być złożone w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej 

opatrzonej podpisem zaufanym, lub podpisem osobistym. 

 W przypadku gdy zobowiązanie zostało sporządzone jako dokument w postaci 

papierowej i opatrzone własnoręcznym podpisem, przekazuje się cyfrowe 

odwzorowanie tego dokumentu opatrzone kwalifikowanym podpisem 

elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, poświadczającym 

zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej. 

Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci 

papierowej, dokonuje odpowiednio wykonawca lub wykonawca wspólnie ubiegający 

się o udzielenie zamówienia lub notariusz. 

5. Zamawiający ocenia, czy udostępniane wykonawcy przez podmioty udostępniające 

zasoby zdolności techniczne lub zawodowe, pozwalają na wykazanie przez 

wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu, a także bada, czy nie 
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zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, które zostały przewidziane 

względem wykonawcy. 

6. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe podmiotu udostępniającego zasoby nie 

potwierdzają spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub 

zachodzą wobec tego 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. 

 

 UWAGA: Wykonawca nie może, po upływie terminu składania ofert, powoływać się   

na zdolności lub sytuację podmiotów udostępniających zasoby, jeżeli na etapie 

składania ofert nie polegał on w danym zakresie na zdolnościach lub sytuacji 

podmiotów udostępniających zasoby. 

 

7. Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów 

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

Rozdziale X pkt. 1 SWZ (załącznik nr 1 do SWZ), także oświadczenie podmiotu 

udostępniającego zasoby (załącznik nr 1a do SWZ), potwierdzające brak podstaw 

wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w 

postępowaniu, w zakresie, w jakim wykonawca powołuje się na jego zasoby, zgodnie 

z katalogiem dokumentów określonych w Rozdziale X SWZ. 

  

XII. INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW WSPÓLNIE UBIEGAJĄCYCH SIĘ O 

UDZIELENIE ZAMÓWIENIA (SPÓŁKI CYWILNE/ KONSORCJA) 

 

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

Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo 

do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty. 

2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, 

oświadczenie, o którym mowa w Rozdziale X pkt. 1 SWZ, składa każdy z 

wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz 

spełnianie warunków udziału w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje 

spełnianie warunków udziału w postępowaniu. 

3. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych 

lub doświadczenia, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia 

mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają roboty 

budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. 

4. W przypadku, o którym mowa w pkt. 3, wykonawcy wspólnie ubiegający się o 

udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które 

roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy. Wzór 

oświadczenia stanowi załącznik nr 7 do SWZ. 

5. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z 

postępowania składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.  

Wymagana forma: 

Wykonawcy składają oświadczenia w formie elektronicznej lub w postaci 

elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym, lub podpisem osobistym osoby 

upoważnionej do reprezentowania wykonawców zgodnie z formą reprezentacji 

określoną w dokumencie rejestrowym właściwym dla formy organizacyjnej lub innym 

dokumencie.  
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W przypadku gdy oświadczenie zostało sporządzone jako dokument w postaci 

papierowej i opatrzone własnoręcznym podpisem, przekazuje się cyfrowe 

odwzorowanie tego dokumentu opatrzone kwalifikowanym podpisem 

elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, poświadczającym 

zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej. 

Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci 

papierowej, dokonuje odpowiednio wykonawca lub wykonawca wspólnie ubiegający 

się o udzielenie zamówienia lub notariusz. 

6. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, ponoszą solidarną 

odpowiedzialność za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego 

wykonania umowy. 

 

XIII. INFORMACJE O ŚRODKACH KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ, PRZY 

UŻYCIU KTORYCH ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE KOMUNIKOWAŁ SIĘ Z 

WYKONAWCAMI, ORAZ INFORMACJE O WYMAGANIACH 

TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJNYCH SPORZĄDZANIA, WYSYŁANIA 

I ODBIERANIA KORESPONDENCJI ELEKTRONICZNEJ 

 

1. Informacje ogólne: 

1) Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym składanie ofert, 

wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między 

zamawiającym a wykonawcą, z uwzględnieniem wyjątków określonych w 

ustawie Pzp, odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Przez 

środki komunikacji elektronicznej rozumie się środki komunikacji elektronicznej 

zdefiniowane w ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą 

elektroniczną (Dz. U. z 2020 r. poz. 344). 

 

2) W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym                       

a Wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu, który dostępny jest pod 

adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu, dostępnego pod adresem: 

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

 

3) Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

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

ePUAP ma dostęp do następujących formularzy: „Formularz do złożenia, 

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

komunikacji”. 

 

4) Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów 

elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji 

przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z 

systemu miniPortal oraz Warunkach korzystania z elektronicznej platformy 

usług administracji publicznej (ePUAP). 
 

5) Ofertę, oświadczenia, o których mowa Rozdziale X pkt. 1 SWZ, podmiotowe 

środki dowodowe, pełnomocnictwa, zobowiązanie podmiotu udostępniającego 

zasoby sporządza się w postaci elektronicznej, w ogólnie dostępnych formatach 

danych, w szczególności w formatach .txt, .rtf, .pdf, .doc, .docx, .odt. Ofertę, a 

także oświadczenie o jakim mowa w Rozdziale X pkt. 1 SWZ składa się, pod 

https://miniportal.uzp.gov.pl/
https://epuap.gov.pl/wps/portal


19 

 

rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej 

opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. 

 

6) Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych 

formularzy: „Formularz złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” i 

„Formularza do komunikacji” wynosi 150 MB. 

 

7) Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów 

elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub 

oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP. 

 

8) Zamawiający wskaże link do postępowania oraz ID postępowania na swej stronie 

internetowej (stronie prowadzonego postepowania). Dane postępowanie można 

wyszukać również na Liście wszystkich postępowań w miniPortalu klikając 

wcześniej opcję „Dla Wykonawców” lub ze strony głównej z zakładki 

Postępowania. 

 

9) Zamawiający nie przewiduje sposobu komunikowania się z Wykonawcami                      

w inny sposób niż przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, wskazanych 

w SWZ. 

 

10) Zamawiający wyznacza następujące osoby do kontaktu z Wykonawcami:  

- w zakresie proceduralnym:  

Małgorzata Naczas-Czepielewska, adres e-mail: malgorzatanaczas@saniko.com.pl  

- w zakresie merytorycznym:  

 

Violetta Sartanowicz, adres e-mail: violettasartanowicz@saniko.com.pl  

 

2. Sposób komunikowania się Zamawiającego z Wykonawcami (nie dotyczy 

składania ofert): 

 

1) W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja pomiędzy Zamawiającym 

a Wykonawcami w szczególności składanie oświadczeń, wniosków, zawiadomień 

oraz przekazywanie informacji odbywa się elektronicznie za pośrednictwem 

dedykowanego formularza: „Formularz do komunikacji” dostępnego na ePUAP 

oraz udostępnionego przez miniPortal. 

 

2) We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem 

Zamawiający i Wykonawcy posługują się numerem ogłoszenia (BZP lub ID 

postępowania). 

 

3) Zamawiający może również komunikować się z Wykonawcami za pomocą poczty 

elektronicznej, email: saniko@saniko.com.pl. 

 

4) Dokumenty elektroniczne, składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem 

„Formularza do komunikacji” jako załączniki. Zamawiający dopuszcza również 

możliwość składania dokumentów elektronicznych za pomocą poczty 

elektronicznej, na wskazany w pkt 3) adres email. Sposób sporządzenia 

dokumentów elektronicznych musi być zgody z wymaganiami określonymi w 

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

mailto:malgorzatanaczas@saniko.com.pl
mailto:violettasartanowicz@saniko.com.pl
mailto:saniko@saniko.com.pl
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sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla 

dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020 

poz. 2452) oraz rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 

grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych 

dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy 

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

 

3. Wyjaśnienia i zmiana treści SWZ 

 

1) Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści 

SWZ. 

2) Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później 

niż na 2 dni przed upływem terminu składania odpowiednio ofert, pod warunkiem 

że wniosek o wyjaśnienie treści SWZ wpłynął do zamawiającego nie później niż na 

4 dni przed upływem terminu składania odpowiednio ofert. 

3) Jeżeli zamawiający nie udzieli wyjaśnień w terminie, o którym mowa w pkt. 2), 

przedłuża termin składania ofert o czas niezbędny do zapoznania się wszystkich 

zainteresowanych wykonawców z wyjaśnieniami niezbędnymi do należytego 

przygotowania i złożenia ofert. W przypadku gdy wniosek o wyjaśnienie treści 

SWZ nie wpłynął w terminie, o którym mowa w pkt. 2), zamawiający nie ma 

obowiązku udzielania wyjaśnień SWZ oraz obowiązku przedłużenia terminu 

składania ofert. 

4) Przedłużenie terminu składania ofert, o których mowa w pkt. 2), nie wpływa na 

bieg terminu składania wniosku o wyjaśnienie treści SWZ. 

5) W uzasadnionych przypadkach zamawiający może przed upływem terminu 

składania ofert zmienić treść SWZ. 

6) 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. 

7) Zamawiający informuje wykonawców o przedłużonym terminie składania ofert 

przez zamieszczenie informacji na stronie internetowej prowadzonego 

postępowania, na której została udostępniona SWZ. 

8) Dokonaną zmianę treści SWZ zamawiający udostępnia na stronie internetowej 

prowadzonego postępowania. 

9) W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszej SWZ a treścią udzielonych 

wyjaśnień lub zmian SWZ jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma 

zawierającego późniejsze oświadczenie Zamawiającego. 

 

XIV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA  I ZŁOŻENIA OFERTY  
 

1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 

 

2. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem „Formularza do złożenia, zmiany, 

wycofania oferty lub wniosku” dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na 

miniPortalu. Funkcjonalność do zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę jest dostępna 

dla wykonawców na miniPortalu, w szczegółach danego postępowania. W formularzu 

oferty Wykonawca zobowiązany jest podać adres skrzynki ePUAP, na którym 

prowadzona będzie korespondencja związana z postępowaniem. 
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3. Ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci 

elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. 

 

Zgodnie z art. 3 pkt 14a ustawy z 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności 

podmiotów realizujących zadania publiczne, podpis zaufany to podpis elektroniczny, 

którego autentyczność i integralność są zapewniane przy użyciu pieczęci 

elektronicznej ministra właściwego do spraw informatyzacji, zawierający dane 

identyfikujące osobę tj. imię (imiona), nazwisko, PESEL, ustalone na podstawie 

środka identyfikacji elektronicznej, identyfikator środka identyfikacji elektronicznej, 

przy użyciu którego został złożony, czas jego złożenia. 

Zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 9 ustawy z 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych podpis 

osobisty to zaawansowany podpis elektroniczny w rozumieniu art. 3 pkt 11 

rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 910/2014 z 23 lipca 2014 

r. w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji 

elektronicznych na rynku wewnętrznym oraz uchylającego dyrektywę 1999/93/WE, 

weryfikowany za pomocą certyfikatu podpisu osobistego. 

 

4. Sposób złożenia oferty, w tym zaszyfrowania oferty opisany został w „Instrukcji 

użytkownika”, dostępnej na stronie: https://miniportal.uzp.gov.pl/. 

 

5. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, w formie elektronicznej lub w postaci 

elektronicznej w zalecanym formacie danych: .pdf, .doc, .docx, .rtf,.xps, .odt. 

 

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

do którego przeniesie wszystkie dokumenty oferty, podpisane kwalifikowanym 

podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Następnie z 

tego folderu Wykonawca zrobi folder .zip (bez nadawania mu haseł i bez szyfrowania). 

W kolejnym kroku za pośrednictwem Aplikacji do szyfrowania Wykonawca 

zaszyfruje folder zawierający dokumenty składające się na ofertę. 
 

7. Wykonawca w celu poprawnego zaszyfrowania oferty powinien mieć zainstalowany 

na komputerze .NET Framework 4.5. Aplikacja działa na platformie Windows (Vista 

SP2, 7, 8, 10). Aplikacja nie jest dostępna dla systemu Linux i MAC OS. 
 

8. Wszelkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z 

dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 

1010), które Wykonawca zastrzeże jako tajemnicę przedsiębiorstwa, powinny zostać 

złożone w osobnym pliku wraz z jednoczesnym zaznaczeniem polecenia „Załącznik 

stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa” a następnie wraz z plikami stanowiącymi 

jawną część skompresowane do jednego pliku archiwum (ZIP). Wykonawca 

zobowiązany jest, wraz z przekazaniem tych informacji, wykazać spełnienie 

przesłanek określonych w art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu 

nieuczciwej konkurencji. Zaleca się, aby uzasadnienie zastrzeżenia informacji jako 

tajemnicy przedsiębiorstwa było sformułowane w sposób umożliwiający jego 

udostępnienie. Zastrzeżenie przez Wykonawcę tajemnicy przedsiębiorstwa bez 

uzasadnienia, będzie traktowane przez Zamawiającego jako bezskuteczne ze względu 

na zaniechanie przez Wykonawcę podjęcia niezbędnych działań w celu zachowania 

poufności objętych klauzulą informacji zgodnie z postanowieniami art. 18 ust. 3 

ustawy Pzp. 

https://miniportal.uzp.gov.pl/
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9. Do oferty należy dołączyć oświadczenie o którym mowa w Rozdziale X pkt. 1 SWZ, 

w postaci elektronicznej opatrzone podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, a 

następnie wraz z plikami stanowiącymi ofertę skompresować do jednego pliku 

archiwum (ZIP). 
 

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

stanowi Załącznik nr 5 do SWZ. W przypadku, gdy Wykonawca nie korzysta z 

przygotowanego przez Zamawiającego wzoru, w treści oferty należy zamieścić 

wszystkie informacje wymagane w Formularzu Ofertowym. 
 

11. Treść oferty musi odpowiadać treści SWZ. 
 

12. Wraz z ofertą Wykonawca jest zobowiązany złożyć:  
1) Oświadczenie, o którym mowa w Rozdziale X pkt. 1 SWZ, 

2) Oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby o niepodleganiu wykluczeniu 

oraz spełnieniu warunków udziału w postepowaniu, o którym mowa w Rozdziale 

X pkt. 1 SWZ (jeżeli dotyczy) 

3) zobowiązanie innego podmiotu, o którym mowa w Rozdziale XI pkt. 3 SWZ (jeżeli 

dotyczy); 

4) W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, 

oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni 

wykonawcy, zgodnie z załącznikiem 7 do SWZ (jeśli dotyczy); 

5) Dokument, z którego wynika prawo do podpisania oferty, w celu potwierdzenia, 

że osoba działająca w imieniu wykonawcy jest umocowana do jego 

reprezentowania, zgodnie z punktem 13 niniejszego rozdziału, 

6) Pełnomocnictwo (jeżeli dotyczy) 

- Gdy umocowanie osoby składającej ofertę nie wynika z dokumentów 

rejestrowych, wykonawca, który składa ofertę za pośrednictwem 

pełnomocnika, powinien dołączyć do oferty dokument pełnomocnictwa 

obejmujący swym zakresem umocowanie do złożenia oferty lub do złożenia 

oferty i podpisania umowy. 

- W przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie 

zamówienia wykonawcy zobowiązani są do ustanowienia pełnomocnika. 

Dokument pełnomocnictwa, z treści którego będzie wynikało umocowanie do 

reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia tych wykonawców 

należy załączyć do oferty.  

Pełnomocnictwo powinno być załączone do oferty i powinno zawierać w 

szczególności wskazanie: 

- postępowania o zamówienie publiczne, którego dotyczy, 

- wszystkich wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie 

zamówienia wymienionych z nazwy z określeniem adresu siedziby, 

- ustanowionego pełnomocnika oraz zakresu jego umocowania. 

Wymagana forma:  

Pełnomocnictwo do złożenia oferty musi być złożone w oryginale w takiej samej 

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

opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym). Dopuszcza się także 

złożenie elektronicznej kopii (skanu) pełnomocnictwa sporządzonego uprzednio 

w formie pisemnej, w formie elektronicznego poświadczenia sporządzonego 

stosownie do art. 97 § 2 ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. - Prawo o notariacie, które 
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to poświadczenie notariusz opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym, 

bądź też poprzez opatrzenie skanu pełnomocnictwa sporządzonego uprzednio w 

formie pisemnej kwalifikowanym podpisem, podpisem zaufanym lub podpisem 

osobistym mocodawcy. Elektroniczna kopia pełnomocnictwa nie może być 

uwierzytelniona przez upełnomocnionego. 

 

13. Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania 

Wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w rejestrze lub 

innym dokumencie, właściwym dla danej formy organizacyjnej Wykonawcy albo 

przez upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy. W celu potwierdzenia, że 

osoba działająca w imieniu wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania, 

zamawiający żąda od wykonawcy odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru 

Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego 

właściwego rejestru. 

 

14. Oferta oraz pozostałe oświadczenia i dokumenty, dla których Zamawiający określił 

wzory w formie formularzy zamieszczonych w załącznikach do SWZ, powinny być 

sporządzone zgodnie z tymi wzorami, co do treści oraz opisu kolumn i wierszy. 

 

15. Każdy dokument składający się na ofertę powinien być czytelny. 

 

16. Podmiotowe środki dowodowe lub inne dokumenty, w tym dokumenty potwierdzające 

umocowanie do reprezentowania, sporządzone w języku obcym przekazuje się wraz z 

tłumaczeniem na język polski. 

 

17. Wszystkie koszty związane z uczestnictwem w postępowaniu, w szczególności z 

przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca składający ofertę. 

Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 

 

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

 

19. Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert wprowadzić zmiany do 

oferty lub wycofać ofertę za pośrednictwem „Formularza do złożenia, zmiany, 

wycofania oferty lub wniosku” dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na 

miniPortalu. Sposób wycofania oferty został opisany w „Instrukcji użytkownika” 

dostępnej na miniPortalu. 

 

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

zmiany ani wycofać złożonej oferty. 

 

XV. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM 

 

1. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. 

 

XVI. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 

  

1. Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 30 dni, tj. do dnia 27.04.2021r. Bieg 

terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 

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

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



24 

 

związania ofertą zwraca się jednokrotnie do wykonawców o wyrażenie zgody na 

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

Przedłużenie terminu związania ofertą wymaga złożenia przez wykonawcę pisemnego 

oświadczenia o wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu związania ofertą. 

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

utraty wadium. 

 

XVII. TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 

 

1. Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 29.03.2021r. do godziny 10:00, w sposób 

wskazany w Rozdziale XIV SWZ. 

2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 29.03.2021r., o godzinie 11:30. 

3. Otwarcie ofert jest niejawne. 

4. Otwarcie ofert następuje poprzez użycie mechanizmu do odszyfrowania ofert 

dostępnego po zalogowaniu w zakładce Deszyfrowanie na miniPortalu i następuje 

poprzez wskazanie pliku do odszyfrowania. 

5. Zamawiający, najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępni na stronie internetowej 

prowadzonego postępowania informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na 

sfinansowanie zamówienia. 

6. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający udostępni na stronie internetowej 

prowadzonego postępowania informacje o: 

- nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach 

prowadzonej działalności gospodarczej albo miejscach zamieszkania 

wykonawców, których oferty zostały otwarte; 

- cenach lub kosztach zawartych w ofertach. 

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

możliwości otwarcia ofert w terminie określonym przez Zamawiającego, otwarcie 

ofert nastąpi niezwłocznie po usunięciu awarii. 

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

prowadzonego postępowania. 

 

XVIII. SPOSÓB OBLICZANIA CENY 

 

1. Wykonawca podaje cenę brutto za realizację przedmiotu zamówienia zgodnie ze 

wzorem Formularza Ofertowego, stanowiącego Załącznik nr 5 do SWZ. 

2. Cenę oferty stanowić będzie ryczałtowe i ostateczne wynagrodzenie Wykonawcy za 

wykonanie przedmiotu zamówienia. Niedoszacowanie,  pominięcie oraz  brak  

rozpoznania  zakresu  przedmiotu zamówienia nie może być podstawą do żądania przez 

Wykonawcę zmiany wynagrodzenia ryczałtowego, a zatem musi on przewidzieć 

wszystkie okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę zamówienia.  

3. Wykonawca zobowiązany jest zastosować stawkę VAT zgodnie z obowiązującymi 

przepisami ustawy z 11 marca 2004 r. o  podatku od towarów i usług. 

4. Cena podana na Formularzu Ofertowym jest ceną ostateczną, niepodlegającą negocjacji 

i wyczerpującą wszelkie należności Wykonawcy wobec Zamawiającego związane z 

realizacją przedmiotu zamówienia. 

5. Cena oferty powinna być wyrażona w złotych polskich (PLN) z dokładnością do dwóch 

miejsc po przecinku. 

6. Zamawiający nie przewiduje rozliczeń w walucie obcej. 

7. Wyliczona cena oferty brutto będzie służyć do porównania złożonych ofert i do 

rozliczenia w trakcie realizacji zamówienia. 
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8. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 

9. Jeżeli została złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego 

obowiązku podatkowego zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od 

towarów i usług (Dz. U. z 2020 r. poz. 106), dla celów zastosowania kryterium ceny lub 

kosztu zamawiający dolicza do przedstawionej w tej ofercie ceny kwotę podatku od 

towarów i usług, którą miałby obowiązek rozliczyć. W ofercie, o której mowa w ust. 1, 

wykonawca ma obowiązek:  

1) poinformowania zamawiającego, że wybór jego oferty będzie prowadził do 

powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego; 

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

świadczenie będą prowadziły do powstania obowiązku podatkowego; 

3) wskazania wartości towaru lub usługi objętego obowiązkiem podatkowym 

zamawiającego, bez kwoty podatku; 

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

wykonawcy, będzie miała zastosowanie.  

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

będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego w zakresie 

podatku VAT. W przypadku, gdy Wykonawca zobowiązany jest złożyć oświadczenie 

o powstaniu u Zamawiającego obowiązku podatkowego, to winien odpowiednio 

zmodyfikować treść formularza.  

 

XIX. KRYTERIA OCENY OFERT WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH 

KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT 

 

1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował 

następującymi kryteriami oceny ofert:  

 

Lp. Opis kryterium oceny Waga kryterium [%] 

1. Cena  60 

2. Doświadczenie osób wyznaczonych do 

realizacji zamówienia                            
30 

3. Ilość pobytów 10 

 

Oferty będą oceniane przez komisję przetargową metodą punktową w skali 100 -

punktowej.   

 

2. Zasady oceny ofert w poszczególnych kryteriach: 

 
1) CENA – 60%  

 

  Cena będzie oceniana metodą punktową wg wzoru:  

 

cena najniższa brutto*  

C = ------------------------------------------------ x 100 pkt x 60%  

cena oferty ocenianej brutto  

 

* spośród wszystkich złożonych ofert niepodlegających odrzuceniu 

 

  Oferta może otrzymać maksymalnie 60 pkt (1% = 1 pkt) w zakresie kryterium ceny. 
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  Podstawą przyznania punktów w kryterium „cena” będzie cena ofertowa brutto podana 

przez Wykonawcę w Formularzu Ofertowym. 
 

2) Doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia – 30% 

 

Zamawiający, oceniając doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia, 

weźmie pod uwagę doświadczenie w kierowaniu lub nadzorowaniu robót w 

specjalności konstrukcyjno - budowlanej, sanitarnej i elektrycznej uzyskane poprzez ich 

udział w realizacji robót opisanych poniżej: 

 

- Kierownik robót budowlanych/inspektor nadzoru inwestorskiego w branży 

konstrukcyjno-budowlanej – doświadczenie w kierowaniu robotami 

budowlanymi lub nadzorowaniu robót budowlanych zrealizowanych w okresie 

ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert polegających na realizacji 

inwestycji w branży dotyczącej wyłącznie gospodarki odpadowej (tj. sortownie 

lub kompostownie odpadów komunalnych lub instalacje fermentacji odpadów, 

lub zakłady gospodarki odpadami komunalnymi) o wartości nadzorowanej 

inwestycji nie mniejszej niż 10 mln. zł brutto. 

 

- Kierownik robót elektrycznych/inspektor nadzoru robót elektrycznych - 

doświadczenie w kierowaniu robotami w specjalności elektrycznej lub 

nadzorowaniu robót w specjalności elektrycznej zrealizowanych w okresie 

ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert polegających na realizacji 

inwestycji w branży dotyczącej wyłącznie gospodarki odpadowej (tj. sortownie 

lub kompostownie odpadów komunalnych lub instalacje fermentacji odpadów, 

lub zakłady gospodarki odpadami komunalnymi) o wartości nadzorowanej 

inwestycji nie mniejszej niż 3 mln. zł brutto. 

 

- Kierownik robót sanitarnych/inspektor nadzoru robót sanitarnych - 

doświadczenie w kierowaniu robotami w specjalności sanitarnej lub 

nadzorowaniu robót w specjalności sanitarnej zrealizowanych w okresie 

ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert polegających na realizacji 

inwestycji w branży dotyczącej wyłącznie gospodarki odpadowej (tj. sortownie 

lub kompostownie odpadów komunalnych lub instalacje fermentacji odpadów, 

lub zakłady gospodarki odpadami komunalnymi) o wartości nadzorowanej 

inwestycji nie mniejszej niż 3 mln. zł brutto. 

 

Zamawiający przyzna punkty za doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji 

zamówienia w następujący sposób:  

 

Wykonawca, który zaproponuje osoby do wykonania zamówienia: 

Za zadeklarowanie doświadczenia kierownika robót/inspektora nadzoru 

w specjalności konstrukcyjno - budowlanej, w realizacji 1 roboty, 

spełniającej warunki, o których mowa powyżej   

5 pkt 

Za zadeklarowanie doświadczenia kierownika robót/inspektora nadzoru 

w specjalności konstrukcyjno - budowlanej, w realizacji 2 robót, 

spełniających warunki, o których mowa powyżej   

10 pkt 

Za zadeklarowanie doświadczenia kierownika robót/inspektora nadzoru 

w specjalności elektrycznej, w realizacji 1 roboty, spełniającej warunki, 

o których mowa powyżej   

5 pkt 
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Za zadeklarowanie doświadczenia kierownika robót/inspektora nadzoru 

w specjalności elektrycznej, w realizacji 2 robót, spełniających warunki, 

o których mowa powyżej   

10 pkt 

Za zadeklarowanie doświadczenia kierownika robót/inspektora nadzoru 

w specjalności sanitarnej, w realizacji 1 roboty, spełniającej warunki, o 

których mowa powyżej   

5 pkt 

Za zadeklarowanie doświadczenia kierownika robót/inspektora nadzoru 

w specjalności sanitarnej, w realizacji 2 robót, spełniających warunki, o 

których mowa powyżej   

10 pkt 

  

Wykonawca deklaruje doświadczenie kierownika robót/inspektora nadzoru w 

specjalnościach konstrukcyjno-budowlanej, sanitarnych, elektrycznych w załączniku 

nr 5 do SWZ (Formularz oferty) - Wykaz osób składany w celu oceny oferty z 

zastosowaniem kryterium – doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji 

zamówienia.  

 

W przypadku gdy Wykonawca nie wskaże w tabeli, w pkt. 4 Formularza oferty 

stanowiącego załącznik nr 5 do SWZ, doświadczenia osób skierowanych do realizacji 

zamówienia, skutkować to będzie przyznaniem 0 punktów w tym kryterium.  

 

Oferta może otrzymać maksymalnie 30 pkt (1% = 1 pkt) w zakresie kryterium 

doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia. 

 

3) Ilość pobytów [P] – 10% 

                      

Przez kryterium „Ilość pobytów” należy rozumieć ilość pobytów inspektorów nadzoru na 

budowie w ciągu tygodnia, którą to Wykonawca winien zadeklarować w formularzu 

oferty. 

  

MINIMALNA wymagana przez Zamawiającego ilość pobytów tygodniowo inspektora 

nadzoru pełniącego funkcje koordynatora ZIN na etapie realizacji robót montażowych, 

wynosi 3 pobyty tygodniowo. 

 

W trakcie intensyfikacji robót w danej specjalności ilość pobytów tygodniowych 

inspektora/ów nadzoru w poszczególnych branżach może zwiększyć się do 5 pobytów 

łącznie. 

  

 Liczba punktów, którą Wykonawcy mogą uzyskać w tym kryterium: 

 - za 5 pobytów tygodniowo – 10 pkt 

 - za 4 pobyty tygodniowo – 5 pkt 

 - za 3 pobyty tygodniowo – 0 pkt 

 

Wykonawca w ramach kryterium „Ilość pobytów” może uzyskać maksymalnie 10 

punktów (1% = 1 pkt). 

W przypadku, gdy wykonawca nie wskaże w Formularzu oferty stanowiącym załącznik 

nr 5 do SWZ ilości pobytów inspektora/ów nadzoru na budowie, w ciągu tygodnia, 

Zamawiający przyjmie minimalną wymaganą przez Zamawiającego ilość pobytów tj. 3 

pobyty tygodniowo. 
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Łączna liczba punktów za ofertę = liczba punktów za cenę brutto (maks. 60) + 

liczba punktów za doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia 

(maks. 30) + liczba punktów za ilość pobytów (maks. 10)     

 

3. Punktacja przyznawana ofertom w poszczególnych kryteriach oceny ofert będzie 

liczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z zasadami arytmetyki. 

4. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawcy wyjaśnień 

dotyczących treści złożonej oferty, w tym zaoferowanej ceny. 

5. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za 

najkorzystniejszą. 

 

XX. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY BYĆ 

DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W 

SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 

 

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

krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej 

oferty. 

2. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed 

upływem terminu, o którym mowa w pkt. 1, jeżeli w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia prowadzonym w trybie podstawowym złożono tylko jedną ofertę. 

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

przed podpisaniem umowy do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania 

umowy w wysokości i formie określonej w Rozdziale XXI SWZ. 

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

udzielenie zamówienia Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania przed zawarciem 

umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę tych 

Wykonawców. 

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

wskazanym przez Zamawiającego. 

 

XXI. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO 

WYKONANIA UMOWY 

 

1. Od Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, wymagane 

będzie wniesienie, przed zawarciem umowy, zabezpieczenia należytego wykonania 

umowy w wysokości 5 % ceny całkowitej (brutto) podanej w ofercie za wykonanie 

całości przedmiotu zamówienia. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu 

niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. 

2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wnoszone według wyboru 

wykonawcy w jednej lub w kilku formach wskazanych w art. 450 ust. 1 ustawy Pzp tj.: 

- pieniądzu; 

- poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-

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

- gwarancjach bankowych; 

- gwarancjach ubezpieczeniowych; 

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

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

Przedsiębiorczości. 
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3. W trakcie realizacji umowy wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia 

na jedną lub kilka form, o których mowa w pkt. 2. 

4. Zamawiający nie wyraża zgody na wniesienie zabezpieczenia w formach wskazanych 

w art. 450 ust. 2 ustawy Pzp. 

5. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu powinno zostać wpłacone przelewem 

na rachunek bankowy zamawiającego w Banku Ochrony Środowiska S.A., nr 

rachunku: 84 1540 1069 2001 8700 2743 0001, tytuł przelewu: „Zabezpieczenie 

wykonania umowy – Numer postępowania BZ.ZP.02/01/03/21”. 
6. Zabezpieczenie wnoszone w formie innej niż w pieniądzu powinno być dostarczone w 

formie oryginału, przez wykonawcę do siedziby zamawiającego, najpóźniej w dniu 

podpisania umowy – do chwili jej podpisania. 

7. Treść oświadczenia zawartego w gwarancji lub w poręczeniu musi zostać 

zaakceptowana przez zamawiającego przed podpisaniem umowy. 

8. Z treści gwarancji lub poręczenia musi jednocześnie wynikać: 

- nazwa zleceniodawcy (wykonawcy), beneficjenta gwarancji lub poręczenia 

(zamawiającego), gwaranta lub poręczyciela (podmiotu udzielającego 

gwarancji lub poręczenia) oraz adresy ich siedzib, 

- określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją lub 

poręczeniem, 

- kwota gwarancji lub poręczenia, 

- termin ważności gwarancji lub poręczenia, obejmujący cały okres wykonania 

zamówienia, począwszy co najmniej od dnia wyznaczonego na dzień zawarcia 

umowy, 

- bezwarunkowe, nieodwołalne, płatne na pierwsze żądanie, zobowiązanie 

gwaranta do wypłaty zamawiającemu pełnej kwoty zabezpieczenia lub do 

wypłat łącznie do pełnej kwoty zabezpieczenia w przypadku realizacji 

zamówienia w sposób niezgodny z umową. 

9. Zamawiający zwróci zabezpieczenie w wysokości 70% w terminie do 30 dni od dnia 

wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane. Pozostałą 

część zabezpieczenia, w wysokości 30%, pozostawi na zabezpieczenie roszczeń z tytułu 

rękojmi za wady. Część zabezpieczenia o której mowa w zdaniu drugim zostanie zwrócona 

nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady.  

 

XXII. PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY W SPRAWIE 

ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO 

TREŚCI TEJ UMOWY 

 

1. Wybrany Wykonawca jest zobowiązany do zawarcia umowy w sprawie zamówienia 

publicznego na warunkach określonych we Wzorze Umowy, stanowiącym załącznik 

nr 6 do SWZ. 

2. Zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z umowy 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 ustawy Pzp oraz wskazanym 

we Wzorze Umowy, stanowiącym załącznik nr 6 do SWZ. 

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

formy pisemnej. 

5. Złożenie oferty jest jednoznaczne z akceptacją przez wykonawcę projektowanych 

postanowień umowy. 
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XXIII. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH 

WYKONAWCY  

 

1. Wykonawcom, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu 

zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez 

zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej na zasadach 

przewidzianych w dziale IX ustawy Pzp (art. 505–590). 

 

XXIV. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH  

 

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

2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z 

przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych 

oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o danych) (Dz. U. UE 

L119 z dnia 4 maja 2016 r., str. 1; zwanym dalej „RODO”) informujemy, że: 

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Gospodarki 

Komunalnej „Saniko” Sp. z o.o., ul. Komunalna 4, 87-800 Włocławek; 

2) administrator wyznaczył Inspektora Danych Osobowych, z którym można się 

kontaktować pod adresem e-mail: iod@saniko.com.pl, tel. 54/412-38-75; 

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w 

celu związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia 

publicznego; 

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

udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 ustawy Pzp; 

5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp 

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

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

trwania umowy; 

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

dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisanych ustawy Pzp, 

związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. 

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

sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO. 

8) posiada Pani/Pan: 

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

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

administratora niewspółmiernie dużego wysiłku może zostać Pani/Pan 

zobowiązana do wskazania dodatkowych informacji mających na celu 

sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o 

udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu albo sprecyzowanie nazwy lub 

daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia); 

b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych 

(skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku 

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień 

umowy w zakresie niezgodnym z ustawą PZP oraz nie może naruszać integralności 

protokołu oraz jego załączników); 

c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia 

przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem okresu trwania postępowania o 

udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu oraz przypadków, o których 

mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma 
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zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania 

ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub 

prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub 

państwa członkowskiego); 

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

uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących 

narusza przepisy RODO; 

9) nie przysługuje Pani/Panu: 

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

osobowych; 

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

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

osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych 

jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO; 

10) przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z 

RODO przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przez administratora. Organem 

właściwym dla przedmiotowej skargi jest Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. 

Stawki 2, 00-193 Warszawa. 

 

XXV. ZAŁĄCZNIKI DO SWZ: 

 

1. Załącznik nr 1 – Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnieniu warunków    

udziału w postepowaniu 

2. Załącznik nr 1a – Oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby o niepodleganiu 

wykluczeniu oraz spełnieniu warunków udziału w postepowaniu 

3. Załącznik nr 2 – Oświadczenie dotyczące przynależności lub braku przynależności do tej 

samej grupy kapitałowej 

4. Załącznik nr 3 - Wykaz osób składany w celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę 

warunków udziału w postępowaniu 

5. Załącznik nr 4 - Zobowiązanie innego podmiotu do udostępnienia niezbędnych zasobów 

Wykonawcy 

6. Załącznik nr 5 – Formularz Oferty 

7. Załącznik nr 6 – Wzór umowy 

8. Załącznik nr 7 – Wzór oświadczenia Wykonawców wspólnie ubiegających się o 

udzielenie zamówienia 

 

 


