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 Specyfikacja Warunków Zamówienia 
 

 

 

 

Rozdział I. Nazwa i adres zamawiającego: 

1. Zamawiający:    Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. w Jedwabnie 
2. Adres:     ul. 1 Maja 63, piętro II, 12-122 Jedwabno 
3. Telefon:      531 779 221 
4. Adres strony internetowej:  https://zgk.jedwabno.pl/ 
5. Adres poczty elektronicznej:  grabias.um@gmail.com   
6. Godziny urzędowania:   Poniedziałek, wtorek, czwartek 7:00 – 15:00 

Środa 7:00 – 16:00 
Piątek 7:00 – 14:00 

7.   NIP:     745-184-73-05 
8. REGON:    365374870 
9. Adres EPUAP:   /ZGKJedwabno/SkrytkaESP.  
10. Adres strony internetowej, na której jest prowadzone postępowanie i na której będą dostępne 

wszelkie dokumenty związane z prowadzoną procedurą: 
https://zgk.jedwabno.pl/category/zamowienie-publiczne/ 

 

Rozdział II. Tryb udzielenia zamówienia: 

1. Postępowanie o udzielenie zamówienia nr ZGK.331.01.2021 prowadzone jest w trybie 
podstawowym o jakim stanowi art. 275 pkt 1 Ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień 
publicznych (Dz. U. z dnia 2019, poz. 2019 ze zm.), zwanej dalej p.z.p.  

2. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z możliwością prowadzenia 
negocjacji. 

3. Szacunkowa wartość przedmiotowego zamówienia nie przekracza progów unijnych o jakich mowa 
w art. 3 ustawy p.z.p. 

4. Zamawiający nie przewiduje możliwości unieważnienia przedmiotowego postępowania, jeżeli 
środki, które Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, 
nie zostały mu przyznane.  

5. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.  
6. Zamawiający nie przewiduje złożenia oferty w postaci katalogów elektronicznych.  
7. Zamawiający nie prowadzi postępowania w celu zawarcia umowy ramowej. 
8. Zamawiający nie zastrzega możliwości ubiegania się o udzielenie zamówienia wyłącznie przez 

wykonawców, o których mowa w art. 94 p.z.p. tj. mających status zakładu pracy chronionej, 
spółdzielnie socjalne oraz innych wykonawców, których głównym celem lub głównym celem 
działalności ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, jest 
społeczna i zawodowa integracja osób społecznie marginalizowanych (w szczególności opisanych 
art. 94 p.z.p.). 

9. Zamawiający nie określa dodatkowych wymagań związanych z zatrudnianiem osób, o których 
mowa w art. 96 ust. 2 pkt 2 p.z.p. 

10. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 
11. Rozliczenie Zamawiającego z Wykonawcą będzie się odbywało w PLN. Zamawiający nie 

przewiduje rozliczenia w walutach obcych. 
12. Zamówienie może zostać udzielone wykonawcy, który spełnia warunki udziału w postępowaniu 

opisane w niniejszej SWZ, nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 108 ust. 1 p.z.p. oraz złożył 
ofertę niepodlegającą odrzuceniu na podstawie art. 226 ust. 1 p.z.p. 

13. Miejsce publikacji ogłoszenia o przetargu: Biuletyn Zamówień Publicznych na portalu e-
zamówienia. 
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https://zgk.jedwabno.pl/category/zamowienie-publiczne/


 
 

 

Rozdział III. Opis przedmiotu zamówienia: 

1. Nazwa przedmiotu zamówienia: Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości 
Jedwabno 

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik do SWZ. 

3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych: 

4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 

5. Zamawiający przewiduje udzielanie zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 zgodnych z 

przedmiotem niniejszego zamówienia, polegających na wykonaniu robót budowlanych podobnych 

do objętych niniejszym zamówieniem, tj. zamówień polegających na powtórzeniu wszystkich lub 

części z rodzajów robót budowlanych objętych niniejszym zamówieniem, o wielkości nie większej 

niż 50% wartości szacunkowej brutto, ustalonej na podstawie kosztorysu inwestorskiego 

zamówienia podstawowego. Warunki udzielenia tego zamówienia zgodne będą z warunkami  

określonymi w SWZ dla zamówienia podstawowego. 

6. Szczegółowy opis oraz sposób realizacji zamówienia zawierają projektowane postanowienia 

umowy oraz opis przedmiotu zamówienia, które są załącznikami do SWZ. 

7. Nazwa i kod przedmiotu zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień: 

 

CPV:  

− 45000000-7 – wymagania ogólne, 

− 45231300-8 – roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzenia 

ścieków,  

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

− 45232400-6 - Roboty budowlane w zakresie kanałów ściekowych,  

− 45233200-1 - Roboty w zakresie różnych nawierzchni,  

− 45232423-3 - Roboty budowlane w zakresie przepompowni ścieków  

− 45233140-2 – Roboty drogowe,  

− 44231000-8 - Gotowe panele ogrodzeniowe,  

− 31224400-6 - Kable przyłączeniowe 

 

8. Wykonawca przed złożeniem oferty ma obowiązek zapoznać się ze specyfikacją warunków 

zamówienia, przedmiotem zamówienia, projektowanymi postanowieniami umowy, jak również 

uzyskać inne niezbędne, ogólnodostępne informacje potrzebne dla sporządzenia oferty.  

9. Rozwiązania równoważne.  

1) Wszędzie tam, gdzie przedmiot zamówienia został opisany poprzez wskazanie znaków 

towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu lub norm, 

europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji 

technicznych, Zamawiający dopuszcza oferowanie przez Wykonawcę materiałów lub 

rozwiązań równoważnych w stosunku do opisanych w dokumentacji, pod warunkiem, że nie 

obniżą określonych w dokumentacji standardów, będą posiadały wymagane odpowiednie 

atesty, certyfikaty lub dopuszczenia oraz zapewnią wykonanie zamówienia zgodnie z 

oczekiwaniami i wymaganiami Zamawiającego określonymi w SWZ. Wskazanie w 

dokumentacji technicznej przykładowych znaków towarowych patentów lub pochodzenia, 

norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów 

referencji technicznych ma na celu doprecyzowanie oczekiwań Zamawiającego w stosunku do 

przedmiotu zamówienia i stanowi wyłącznie wzorzec jakościowy przedmiotu zamówienia. W 

takiej sytuacji Zamawiający wymaga od Wykonawcy stosownie do treści art. 101 ust. 5 Prawa 

zamówień publicznych złożenia stosownych dokumentów uwiarygodniających zastosowanie 

rozwiązań równoważnych. W przypadku, gdy Wykonawca nie złoży w ofercie dokumentów o 

zastosowaniu innych równoważnych materiałów lub urządzeń lub rozwiązań, to rozumie się 

przez to, że do kalkulacji ceny oferty i wykonania przedmiotu zamówienia ujęto materiały i 

urządzenia zaproponowane w dokumentacji technicznej; w związku z tym Wykonawca jest 

zobowiązany zastosować do wykonania zamówienia materiały lub urządzenia lub rozwiązania 

zaproponowane w dokumentacji technicznej. 

2) W przypadku, gdy Wykonawca zaproponuje rozwiązania równoważne, w tym materiały, 

urządzenia i inne elementy, zobowiązany jest wykonać i załączyć do oferty zestawienie 

wszystkich zaproponowanych rozwiązań równoważnych (np. materiałów, urządzeń oraz innych 

elementów równoważnych) i wykazać ich równoważność w stosunku do rozwiązań (np. 

materiału, urządzenia i innego elementu) opisanych w dokumentacji technicznej, ze 

wskazaniem nazwy, strony i pozycji w dokumentacji technicznej, których dotyczy. Wykonawca, 

który powołuje się na rozwiązania równoważne, jest zobowiązany wykazać, że oferowane 

przez niego rozwiązanie spełnia wymagania określone przez zamawiającego. W takim 



 
 

 

przypadku, wykonawca załącza do oferty wykaz rozwiązań równoważnych wraz z jego opisem 

lub normami. Opis musi być na tyle szczegółowy, żeby Zamawiający przy ocenie ofert mógł 

ocenić spełnienie wymagań dotyczących ich właściwości funkcjonalnych, jakościowych 

i parametrów oraz rozstrzygnąć, czy zaproponowane rozwiązania są równoważne. Oznacza to, 

że na Wykonawcy spoczywa obowiązek wykazania, że oferowane przez niego rozwiązania 

(np. materiały, urządzenia i inne elementy) są równoważne w stosunku do opisanych przez 

Zamawiającego. Wszystkie znaki towarowe, patenty lub świadectwa pochodzenia, źródła lub 

szczególnego procesu a także normy, europejskie oceny techniczne, aprobaty, specyfikacje 

techniczne i systemy referencji technicznych wskazane w dokumentacji technicznej należy 

traktować wyłącznie jako przykładowe a Zamawiający dopuszcza zastosowanie materiałów, 

urządzeń równoważnych. Wszystkie przewidziane w dokumentacji przetargowej parametry i 

wymogi techniczne materiałów, urządzeń są parametrami minimalnymi chyba, że zapis mówi 

inaczej. 

3) Do wszystkich znaków towarowych, patentów lub świadectw pochodzenia, źródła lub 

szczególnego procesu a także norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji 

technicznych i systemów referencji technicznych wskazanych w dokumentacji projektowej  

dopisuje się wyrazy "lub równoważne". 

4) Kryteria stosowane w celu oceny równoważności: za produkt równoważny uznaje się produkt, 

który będzie miał te same cechy funkcjonalne, wizualne i użytkowe, konstrukcję, 

charakterystykę materiałową i parametry techniczne oraz bezpieczeństwo użytkowania co 

konkretny produkt wskazany w SWZ lecz jest oznaczony innym znakiem towarowym, patentem 

lub pochodzeniem. Jakość produktu równoważnego nie może być gorsza od opisanego w 

przedmiocie zamówienia, w żadnym stopniu nie może obniżać standardu i nie może zmienić 

zasad oraz rozwiązań technicznych przyjętych w niniejszej SWZ, w szczególności w 

dokumentacji projektowej, a tym samym pozbawiać Użytkownika żadnych wydajności, 

funkcjonalności, użyteczności opisanych lub wynikających ze SWZ. 
 

Rozdział IV. Wizja lokalna: 

Zamawiający nie wymaga wykonania wizji lokalnej. 
 

Rozdział V. Podwykonawstwo: 

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

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

Wykonawca wskazał w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć 
podwykonawcom oraz podał (o ile są mu wiadome na tym etapie) nazwy (firmy) tych 
podwykonawców. 
 

Rozdział VI. Termin wykonania zamówienia: 

Termin realizacji zamówienia od dnia podpisania umowy do: 30.06.2022 r. 
 

Rozdział VII. Warunki udziału w postępowaniu: 

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na 
zasadach określonych w Rozdziale VIII SWZ oraz spełniają określone przez Zamawiającego 
warunki udziału w postępowaniu. 

2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące: 
2.1. zdolności do występowania w obrocie gospodarczym: Zamawiający nie stawia warunku w 
powyższym zakresie. 
2.2. uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika 
to z odrębnych przepisów: Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.  
2.3. sytuacji ekonomicznej lub finansowej: Zamawiający nie stawia warunku w powyższym 
zakresie.  
2.4. zdolności technicznej lub zawodowej: 

2.4.1. Wykonawca spełni ten warunek jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed 
upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym 
okresie, wykonali co najmniej 1 robotę budowlaną polegającą na budowie, przebudowie 
lub rozbudowie sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków w ramach jednego 
zadania o wartości nie mniejszej niż 600.000,00 zł 
 



 
 

 

2.4.2. Dysponuje co najmniej osobą/osobami, posiadającą/ymi następujące uprawnienia 
oraz doświadczenie:  
    • 1 osobą posiadającą uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami 
budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, 
wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych lub inne uprawnienia budowlane  
umożliwiające wykonywanie tych samych czynności w aktualnym stanie prawnym, 
w zakresie odpowiednim do zakresu zamówienia, oraz spełniającą warunki do wykonywania 
tych funkcji, tzn. będącą członkiem właściwej izby samorządu zawodowego, 

 
    • 1 osobą posiadającą uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami 
budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych 
i elektroenergetycznych lub inne uprawnienia budowlane  umożliwiające wykonywanie tych 
samych czynności w aktualnym stanie prawnym, w zakresie odpowiednim do zakresu 
zamówienia, oraz spełniającą warunki do wykonywania tych funkcji, tzn. będącą członkiem 
właściwej izby samorządu zawodowego, 

 
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. 

 

Rozdział VIII. Podstawy wykluczenia z postępowania: 

1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawców, w stosunku do których 
zachodzi którakolwiek z okoliczności wskazanych w art. 108 ust. 1 p.z.p.; 
Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się 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 wart. 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. 2 86 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 pkt1; 

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 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, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji 
może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia. 

2. Zamawiający nie przewiduje wykluczenia w myśl art. 109 p.z.p. Wykluczenie Wykonawcy następuje 
zgodnie z art. 111 p.z.p. 
 

Rozdział IX. Oświadczenia i dokumenty, jakie zobowiązani są dostarczyć wykonawcy 
w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz wykazania braku 
podstaw wykluczenia (podmiotowe środki dowodowe): 

1. Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie 
o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz o braku podstaw do wykluczenia 
z postępowania – zgodnie z załącznikami do SWZ. W przypadku wspólnego ubiegania się 
o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenia składa każdy z Wykonawców.  

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. Zgodnie z art. 274 ust. 1 ustawy p.z.p., Zmawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty 
wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym 
terminie, nie krótszym niż 5 dni, aktualnych na dzień złożenia, następujących środków 
dowodowych: 
- wykaz robót budowlanych według wzoru stanowiącego załącznik do SWZ, Wykonanych nie 
wcześniej niż w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres 
prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie,  z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, 
miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem 
dowodów (np. zaświadczeń, referencji), określających czy te roboty budowlane zostały wykonane 
należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami 
prawa budowlanego i prawidłowo ukończone;  z treści wykazu musi wynikać, iż Wykonawca 
spełnia warunek określony w rozdziale VII pkt 2.4.1; 
- wykaz osób według wzoru stanowiącego załącznik 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; z treści wykazu musi wynikać, iż wykonawca spełnia 
warunek określony w rozdziale VII pkt 2.4.2; 

4. W zakresie nieuregulowanym ustawą p.z.p. 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. 

 

Rozdział X. Poleganie na zasobach innych podmiotów: 

1. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału polegać na zdolnościach 
technicznych lub zawodowych podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru 
prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych na zasadach opisanych w art. 118-123 ustawy 
p.z.p. 

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. 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. 

4. Zamawiający ocenia, czy udostępniane wykonawcy przez podmioty udostępniające zasoby 
zdolności techniczne lub zawodowe, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania 
warunków udziału w postępowaniu, a także bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu 
podstawy wykluczenia, które zostały przewidziane względem wykonawcy. Podmiot ten 
zobowiązany jest złożyć oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia. 

5. 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. 

6. 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 IX ust. 1 SWZ, także 
oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego 
podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim 
wykonawca powołuje się na jego zasoby, zgodnie z katalogiem dokumentów określonych 
w Rozdziale IX SWZ. 

 

Rozdział XI. 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. Wszelka korespondencja będzie prowadzona przez Zamawiającego wyłącznie 
z pełnomocnikiem. 

2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia, 
o których mowa w Rozdziale IX ust. 1 SWZ, składa każdy z wykonawców. Oświadczenia te 
potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w zakresie, w jakim 
każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu. 

3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, 
z którego wynika, które roboty budowlane/dostawy/usługi wykonają poszczególni wykonawcy. 

4. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa 
każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. 

5. Jeżeli została wybrana oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, 
zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego kopii 
umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. 

 

Rozdział XII. Sposób komunikacji: 

1. 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 (nie 
dotyczy składania ofert). 

2. Zamawiający wyznacza następujące osoby do kontaktu z Wykonawcami: Anna Grabias email: 
grabias.um@mail.com 

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 
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opisane zostały w Regulaminie korzystania z systemu miniPortal oraz Warunkach korzystania z 
elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP). 

5. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy: „Formularz 
złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” i „Formularza do komunikacji” wynosi 150 MB. 

6. Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub 
elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich 
przekazania na ePUAP lub pocztę elektroniczną. 

7. Zamawiający przekazuje link do postępowania oraz ID postępowania jako załącznik do niniejszej 
SWZ. Dane postępowanie można wyszukać również na Liście wszystkich postępowań 
w miniPortalu klikając wcześniej opcję „Dla Wykonawców” lub ze strony głównej z zakładki 
Postępowania. 

 
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. We wszelkiej 
korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy posługują się 
numerem ogłoszenia (BZP lub ID postępowania). 

2. Zamawiający może również komunikować się z Wykonawcami za pomocą poczty elektronicznej, 
email grabias.um@gmail.com. 

3. 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 2 adres email. 

 

Rozdział XIII. Opis sposobu przygotowania ofert oraz wymagania formalne dotyczące 
składanych oświadczeń i dokumentów: 

1) Oferta składana elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem 
lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. W procesie składania oferty kwalifikowany 
podpis elektroniczny wykonawca może złożyć bezpośrednio na dokumencie, który następnie 
przesyła do systemu oraz dodatkowo dla całego pakietu dokumentów. 

2) 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, które każdego z nich 
dotyczą. Poprzez oryginał należy rozumieć dokument podpisany kwalifikowanym podpisem 
elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osobę/osoby 
upoważnioną/upoważnione. Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje w formie 
elektronicznej podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub 
podpisem osobistym przez osobę/osoby upoważnioną/upoważnione. 

3) Oferta powinna: 
a) być sporządzona na podstawie załączników niniejszej SWZ w języku polskim, 
b) złożona przy użyciu środków komunikacji elektronicznej tzn. za pośrednictwem Miniportalu, 
c) podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem 
osobistym przez osobę/osoby upoważnioną/upoważnione; 
d) zawierać oświadczenia, o których mowa w Rozdziale IX ust. 1 SWZ; 
e) zawierać zobowiązanie innego podmiotu, o którym mowa w Rozdziale X ust. 3 SWZ (jeżeli 
dotyczy); 
f) zawierać dowód wniesienia wadium (jeżeli dotyczy); 
g) zawierać dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty; odpowiednie 
pełnomocnictwa (jeżeli dotyczy) 
h) oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, o którym 
mowa w rozdziale 11 pkt 3 (jeżeli dotyczy)  
i) zawierać KOSZTORYS OFERTOWY 

4) Podpisy kwalifikowane wykorzystywane przez wykonawców do podpisywania wszelkich plików 
muszą spełniać “Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie identyfikacji 
elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym 
(eIDAS) (UE) nr 910/2014 - od 1 lipca 2016 roku”. 

5) W przypadku wykorzystania formatu podpisu XAdES zewnętrzny Zamawiający wymaga dołączenia 
odpowiedniej ilości plików tj. podpisywanych plików z danymi oraz plików XAdES. 

6) Zgodnie z art. 8 ust. 3 ustawy Pzp, nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę 
przedsiębiorstwa, w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Jeżeli 
wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, w sposób niebudzący wątpliwości zastrzegł, 
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że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, załączając stosowne wyjaśnienia, iż zastrzeżone 
informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. 

7) Każdy z wykonawców może złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie większej liczby ofert lub oferty 
zawierającej propozycje wariantowe spowoduje odrzucenie ofert. 

8) Ceny oferty muszą zawierać wszystkie koszty, jakie musi ponieść wykonawca, aby zrealizować 
zamówienie z najwyższą starannością oraz ewentualne rabaty. 

9) Dokumenty i oświadczenia składane przez wykonawcę powinny być w języku polskim. 
W przypadku załączenia dokumentów sporządzonych w innym języku niż dopuszczony, 
wykonawca zobowiązany jest załączyć tłumaczenie na język polski. 

10) Zgodnie z definicją dokumentu elektronicznego z art. 3 ustęp 2 Ustawy o informatyzacji 
działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, opatrzenie pliku zawierającego 
skompresowane dane kwalifikowanym podpisem elektronicznym jest jednoznaczne z podpisaniem 
oryginału dokumentu, z wyjątkiem kopii poświadczonych odpowiednio przez innego wykonawcę 
ubiegającego się wspólnie z nim o udzielenie zamówienia, przez podmiot, na którego zdolnościach 
lub sytuacji polega wykonawca, albo przez podwykonawcę. 

11) 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. 

 
Zalecenia dodatkowe:  
Formaty plików wykorzystywanych przez wykonawców powinny być zgodne z “OBWIESZCZENIEM 
PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 9 listopada 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu 
rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań 
dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań 
dla systemów teleinformatycznych”. 
1) Zamawiający rekomenduje wykorzystanie formatów: .pdf .doc .xls .jpg (.jpeg) ze szczególnym 

wskazaniem na .pdf 
2) W celu ewentualnej kompresji danych Zamawiający rekomenduje wykorzystanie jednego 

z formatów: 
a) .zip 
b) .7Z 

3) Wśród formatów powszechnych a NIE występujących w rozporządzeniu występują: .rar .gif .bmp 
.numbers .pages. Dokumenty złożone w takich plikach zostaną uznane za złożone nieskutecznie. 

4) Ze względu na niskie ryzyko naruszenia integralności pliku oraz łatwiejszą weryfikację podpisu, 
zamawiający zaleca, w miarę możliwości, przekonwertowanie plików składających się na ofertę na 
format .pdf i opatrzenie ich podpisem kwalifikowanym PAdES. 

5) Pliki w innych formatach niż PDF zaleca się opatrzyć zewnętrznym podpisem XAdES. Wykonawca 
powinien pamiętać, aby plik z podpisem przekazywać łącznie z dokumentem podpisywanym. 

6) Zamawiający zaleca aby w przypadku podpisywania pliku przez kilka osób, stosować podpisy tego 
samego rodzaju. Podpisywanie różnymi rodzajami podpisów np. osobistym i kwalifikowanym może 
doprowadzić do problemów w weryfikacji plików. 

7) Zamawiający zaleca, aby Wykonawca z odpowiednim wyprzedzeniem przetestował możliwość 
prawidłowego wykorzystania wybranej metody podpisania plików oferty. 

8) Ofertę należy przygotować z należytą starannością dla podmiotu ubiegającego się o udzielenie 
zamówienia publicznego i zachowaniem odpowiedniego odstępu czasu do zakończenia 
przyjmowania ofert/wniosków. Sugerujemy złożenie oferty na 24 godziny przed terminem składania 
ofert/wniosków. 

 

Rozdział XIV. Sposób obliczania ceny: 

 
1. W formularzu ofertowym należy podać wynagrodzenie Wykonawcy brutto - cena ofertowa brutto 

oraz stawkę podatku Vat. Za naliczenie właściwej stawki podatku VAT odpowiedzialny jest 
Wykonawca. Cena ofertowa brutto jest ceną maksymalną za zrealizowanie przedmiotu 
zamówienia, w zakresie wynikającym z SWZ wraz z załącznikami. 

2. Wszystkie ceny określone przez Wykonawcę muszą być wyrażone w złotych polskich. 
Zamawiający nie dopuszcza podawania cen i prowadzenia rozliczeń w walutach obcych. 

3. Podstawą określenia zakresu zamówienia do obliczenia ceny oferty jest Opis Przedmiotu 
Zamówienia, stanowiący załącznik do niniejszej SWZ. 

4. Cena ofertowa brutto zawiera wszelkie koszty niezbędne do realizacji zamówienia, jakie 
Zamawiający będzie musiał ponieść na wykonanie przedmiotu zamówienia, z uwzględnieniem 
podatku VAT oraz innych podatków i opłat, jak również wszelkich ulg i zwolnień w podatkach i 
opłatach. Cena musi zawierać nie tylko koszty, wynikające z dokumentacji projektowej oraz 
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, ale również m.in. koszty: 
wszelkich robót przygotowawczych, porządkowych, zagospodarowania placu budowy, koszty 



 
 

 

utrzymania zaplecza budowy (woda, energia elektryczna, telefon, dozorowanie itp.) wraz z jego 
późniejszą likwidacją, ewentualnej utylizacji i składowania materiałów z rozbiórek, koszty związane 
z odbiorami wykonanych robót, wykonania dokumentacji powykonawczej oraz inne koszty 
niezbędne dla prawidłowego wykonania zamówienia.  
Przedmiar robót należy traktować jako opracowanie niestanowiące jedynej  podstawy do ustalenia 
ceny ofertowej. Jeżeli istnieją roboty lub czynności, które Wykonawca, przy założeniu 
profesjonalnego charakteru prowadzonej działalności oraz przy dołożeniu należytej  staranności, 
może przewidzieć na etapie przygotowania oferty, tj. zapoznania się z dokumentacją przetargową i 
innymi ogólnodostępnymi informacjami mającymi wpływ na cenę, zobowiązany jest uwzględnić je 
w cenie ofertowej. 

5. Skutki finansowe jakichkolwiek błędów w ofercie obciążają Wykonawcę.  
6. Wykonawca zobowiązany jest obliczyć cenę ofertową poprzez sporządzenie kosztorysu 

ofertowego, zgodnie pkt 3 i 4, a wyliczoną w ten sposób cenę należy wpisać w „Formularzu 
ofertowym”.  
Cena ofertowa brutto jest ceną maksymalną za zrealizowanie zamówienia zgodnie z zakresem 
określonym w SWZ wraz z załącznikami. Kosztorys ofertowy służyć będzie wyłącznie do ustalenia 
cen jednostkowych w celu: 
- sporządzenia kosztorysu powykonawczego, 
- ustalenia maksymalnej wartości robót zlecanych podwykonawcy. 
W kosztorysie należy ująć co najmniej rodzaje prac określone w przedmiarze robót. Niewykazanie 
innych kosztów traktowane będzie jako ujęcie ich w innych pozycjach kosztorysu.  Wykonawca nie 
może powoływać się na zakres prac określony w kosztorysie ofertowym. 

7. Cena podana w Formularzu ofertowym nie podlega negocjacjom. 
8. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku 

podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej 
oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek 
rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę, informuje Zamawiającego, czy 
wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, 
wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do 
jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku. 

 

Rozdział XV. Wymagania dotyczące wadium: 

1) Wykonawca przystępujący do postępowania jest zobowiązany, przed upływem terminu składania 
ofert, wnieść wadium w kwocie 10.000,00 PLN (dziesięć tysięcy złotych i 00/100), 

2) Wadium musi obejmować pełen okres związania ofertą tj. do dnia 20.10.2021. 
3) Wadium może być wniesione w jednej lub kilku formach wskazanych w art. 97 ust. 7 ustawy Pzp. 
4) Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy numer 06 8838 

1015 2004 0150 6427 0002. Wadium musi wpłynąć na wskazany rachunek bankowy 
zamawiającego najpóźniej przed upływem terminu składania ofert (decyduje data wpływu na 
rachunek bankowy zamawiającego). 

5) Wadium wnoszone w poręczeniach lub gwarancjach należy załączyć do oferty w oryginale w 
postaci dokumentu elektronicznego podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez 
wystawcę dokumentu i powinno zawierać następujące elementy: 

- nazwę dającego zlecenie (wykonawcy), beneficjenta gwarancji (zamawiającego), 
gwaranta/poręczyciela oraz wskazanie ich siedzib. Beneficjentem wskazanym w gwarancji lub 
poręczeniu musi być Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. w Jedwabnie, ul. 1 Maja 63, 
piętro II, 12-122 Jedwabno 

- określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją/poręczeniem, 
- kwotę gwarancji/poręczenia, 
- termin ważności gwarancji/poręczenia, 
- zobowiązanie gwaranta do zapłacenia kwoty gwarancji/poręczenia bezwarunkowo, na pierwsze 

pisemne żądanie zamawiającego, w sytuacjach określonych w art. 98 ust. 6 ustawy Pzp. 
6) W przypadku, gdy wykonawca nie wniósł wadium lub wniósł w sposób nieprawidłowy lub nie 

utrzymywał wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą lub złożył wniosek o zwrot 
wadium, w przypadku o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, zamawiający odrzuci 
ofertę na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 14 ustawy Pzp. 

7) Zamawiający dokona zwrotu wadium na zasadach określonych w art. 98 ust. 1–5 ustawy Pzp. 
8) Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami na podstawie art. 98 ust. 6 ustawy Pzp. 
 

Rozdział XVI. Termin związania ofertą: 

1. Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 30 dni, tj. do dnia 20.10.2021 r. 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 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. 
  

Rozdział XVII. Sposób i termin składania i otwarcia ofert: 

1. Wykonawca składa ofertę w terminie do dnia 21.09.2021 r., do godziny 11:00 za pośrednictwem 
„Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” dostępnego na ePUAP 
i udostępnionego również na miniPortalu. Funkcjonalność do zaszyfrowania oferty przez 
Wykonawcę jest dostępna dla wykonawców na miniPortalu, w szczegółach danego postępowania. 
W formularzu oferty Wykonawca zobowiązany jest podać adres skrzynki ePUAP, na którym 
prowadzona będzie korespondencja związana z postępowaniem.  

2. Ofertę należy sporządzić w języku polskim.  
3. Ofertę, składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej 

opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. 
4. Sposób złożenia oferty, w tym zaszyfrowania oferty opisany został w „Instrukcji użytkownika”, 

dostępnej na stronie: https://miniportal.uzp.gov.pl/.  
5. Jeżeli dokumenty elektroniczne, przekazywane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, 

zawierają informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy 
z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2020 r. poz. 1913), 
wykonawca, w celu utrzymania w poufności tych informacji, przekazuje je w wydzielonym 
i odpowiednio oznaczonym pliku, wraz z jednoczesnym zaznaczeniem polecenia „Załącznik 
stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa” a następnie wraz z plikami stanowiącymi jawną część 
należy ten plik zaszyfrować.  

6. Do oferty należy dołączyć oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu, spełnianiu warunków 
udziału w postępowaniu, w zakresie wskazanym w rozdziale VII, w formie elektronicznej  
lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, a następnie 
zaszyfrować wraz z plikami stanowiącymi ofertę. 

7. Oferta może być złożona tylko do upływu terminu składania ofert.  
8. Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert wycofać ofertę za pośrednictwem 

„Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” dostępnego na ePUAP 
i udostępnionego również na miniPortalu. Sposób wycofania oferty został opisany w „Instrukcji 
użytkownika” dostępnej na miniPortalu.  

9. Wykonawca po upływie terminu do składania ofert nie może skutecznie dokonać zmiany ani 
wycofać złożonej oferty. 
 

Otwarcie ofert: 
1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 21.09.2021 r., o godzinie 11:05. 
2. Otwarcie ofert następuje poprzez użycie mechanizmu do odszyfrowania ofert dostępnego 

po zalogowaniu w zakładce Deszyfrowanie na miniPortalu i następuje poprzez wskazanie pliku 
do odszyfrowania.  

3. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający udostępni na stronie internetowej prowadzonego 
postępowania informacje o: (1) nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach 
prowadzonej działalności gospodarczej albo miejscach zamieszkania wykonawców, których oferty 
zostały otwarte; (2) cenach lub kosztach zawartych w ofertach. 

 

Rozdział XVIII. Opis kryteriów oceny ofert wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposób oceny 
ofert: 

1. Złożone oferty, które nie podlegają odrzuceniu, zostaną ocenione odrębnie dla każdej części 
zamówienia, zgodnie z następującymi kryteriami: 

 
Cena brutto (C) – waga 60% 
Okres gwarancji jakości i rękojmi (G) – waga 40% 
 
2. Sposób punktacji w ramach kryteriów. 

2.1. Cena brutto oferty 
W ramach kryterium oferta otrzyma zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku ilość punktów 
wynikającą z działania: 
                              Cmin 
           Po (C)  =    -------   x   60                        



 
 

 

                    Co 
gdzie: 
Po (C) - Ilość punktów jakie otrzyma oferta oceniana za kryterium “Cena” 
Cmin - Najniższa cena brutto spośród wszystkich ofert niepodlegających odrzuceniu 
Co - Cena brutto oferty ocenianej 
 

2.2. Okres gwarancji jakości i rękojmi za wady (G) 
Wymagany minimalny okres gwarancji jakości i rękojmi to 60 miesięcy, a maksymalny 84 miesiące. 
Zaproponowanie dłuższego okresu nie będzie podlegać dodatkowej punktacji. Jeżeli oferowany okres 
będzie dłuższy niż 84 miesiące, Zamawiający przyjmie do oceny oferty okres wynoszący 84 miesiące. 
W Formularzu ofertowym długość okresu gwarancji i rękojmi należy podać w miesiącach. 
W ramach kryterium oferta otrzyma zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku ilość punktów 
wynikającą z działania: 
 
                                Go   
         Po (G)= ------------------- x 40                               
        Gmax      
 
gdzie : 
Po (G) - Ilość punktów jakie otrzyma oferta oceniana w kryterium “Okres gwarancji jakości i rękojmi" 
G max - Najdłuższy okres gwarancji i rękojmi spośród ofert niepodlegających odrzuceniu 
Go - Okres gwarancji i rękojmi z oferty ocenianej 
 
W przypadku nie wypełnienia w formularzu oferty pozycji dotyczącej okresu gwarancji Zamawiający 
uzna, że Wykonawca zaoferował minimalny okres gwarancji tj. 60 miesięcy.                                       
 
3. Za ofertę najkorzystniejszą dla danej części zamówienia, z zastrzeżeniem pkt 4, uznana będzie 

oferta, która nie będzie podlegała odrzuceniu i uzyska najwyższą całkowitą liczbę punktów, 
obliczoną na podstawie ww. kryteriów i sposobu liczenia punktacji dla każdego kryterium. 
Całkowita liczba punktów jakie uzyska oferta dla danej części zamówienia będzie stanowiła sumę  
ilości punktów w każdym z kryteriów, tj.: Po (C) + Po (G). Wyżej określone metody obliczania ilości 
punktów uwzględniają wagę każdego kryterium. 
 

4. Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert 
przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, zamawiający spośród tych ofert 
wybiera ofertę z niższą ceną, a jeżeli ceny będą równe, Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy 
złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego w wezwaniu, ofert 
dodatkowych. 
 

Rozdział XIX. Informacje o formalnościach, jakie powinny być dopełnione po wyborze oferty w 
celu zawarcia umowy w sprawie zmówienia publicznego: 

1. Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 5 dni 
od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.  

2. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminu, 
o którym mowa w ust. 1, jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie 
podstawowym złożono tylko jedną ofertę.  

3. Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, będzie zobowiązany przed 
podpisaniem umowy do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy (jeżeli jego 
wniesienie było wymagane) w wysokości i formie określonej w Rozdziale XX 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. 
 

Rozdział XX. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:  

1. Zamawiający wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5% 
ceny całkowitej podanej w ofercie.  

2. Zabezpieczenie może być wnoszone, według wyboru wykonawcy, w jednej lub w kilku 
następujących formach:  
1) pieniądzu;  
2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z 

tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym;  



 
 

 

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

9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.  
3. Zamawiający nie wyraża zgody na wniesienie zabezpieczenia: 

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  

4. Szczegółowe zapisy dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy zawierają 
projektowane postanowienia umowy oraz określone zostały w rozdziale 2 ustawy P.Z.P., art. 449 i 
dalsze. 
 

Rozdział XXI. Informacje o treści zawieranej umowy oraz możliwości jej zmiany: 

1. Wybrany Wykonawca jest zobowiązany do zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego 
na warunkach określonych w projektowanych postanowieniach umowy, stanowiących Załącznik 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 p.z.p. oraz wskazanym w projektowanych 
postanowieniach umowy, stanowiącym Załącznik do SWZ.  

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

 

Rozdział XXII. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy: 

1. Środki ochrony prawnej określone w niniejszym dziale przysługują wykonawcy, uczestnikowi 
konkursu oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia lub nagrody 
w konkursie oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego 
przepisów ustawy p.z.p.  

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia 
lub ogłoszenia o konkursie oraz dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom 
wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15 p.z.p. oraz Rzecznikowi Małych i Średnich 
Przedsiębiorców. 

3. 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. 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.  

5. Odwołanie wobec treści ogłoszenia lub treści SWZ wnosi się w terminie 5 dni od dnia 
zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub treści SWZ na stronie 
internetowej.  

6. 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).  

7. Odwołanie w przypadkach innych niż określone w pkt 5 i 6 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  

8. Na orzeczenie Izby oraz postanowienie Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, o którym mowa w art. 
519 ust. 1 ustawy p.z.p., stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje 
skarga do sądu.  

9. W postępowaniu toczącym się wskutek wniesienia skargi stosuje się odpowiednio przepisy ustawy 
z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego o apelacji, jeżeli przepisy niniejszego 
rozdziału nie stanowią inaczej.  



 
 

 

10. Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie - sądu zamówień publicznych, zwanego 
dalej "sądem zamówień publicznych".  

11. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby, w terminie 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia 
Izby lub postanowienia Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, o którym mowa w art. 519 ust. 1 
ustawy p.z.p., przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce 
pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo 
pocztowe jest równoznaczne z jej wniesieniem.  

12. Prezes Krajowej Izby Odwoławczej przekazuje skargę wraz z aktami postępowania odwoławczego 
do sądu zamówień publicznych w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania. 

 

Rozdział XXIII. Wymagania w zakresie zatrudniania przez wykonawcę lub podwykonawcę osób 
na podstawie stosunku pracy. 

Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub 
podwykonawcę, przez cały okres realizacji przedmiotu zamówienia, osób wykonujących wskazane 
poniżej czynności związane z robotami budowlanymi w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia: 
robotników budowlanych i obsługujących maszyny. Szczegóły dotyczące wymagań zatrudnienia na 
podstawie stosunku pracy zawarte zostały w projektowanych postanowieniach umowy, stanowiących 
załącznik do SWZ. 
 

Rozdział XXIV. Wymagania w zakresie zatrudniania osób, o których mowa w art. 96 ust. 2 pkt 2 
ustawy p.z.p. 

Zamawiający nie określa wymagań w zakresie zatrudniania osób, o których mowa w art. 96 ust. 2 pkt 
2 ustawy p.z.p. 
 

Rozdział XXV. Zastrzeżenie tajemnicy przedsiębiorstwa 

W sytuacji, gdy oferta lub inne dokumenty składane w toku postępowania będą zawierały tajemnicę 
przedsiębiorstwa, wykonawca, wraz z przekazaniem takich informacji, zastrzega, że nie mogą być one 
udostępniane, oraz wykazuje, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa 
w rozumieniu przepisów ustawy z 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. 
 

Rozdział XXVI. Informacje o formalnościach, jakie muszą zostać dopełnione po wyborze oferty 
w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego 

1) Zamawiający poinformuje wykonawcę, któremu zostanie udzielone zamówienie, o miejscu 
i terminie zawarcia umowy. 
2) Wykonawca przed zawarciem umowy: 
- poda wszelkie informacje niezbędne do wypełnienia treści umowy na wezwanie 
zamawiającego, 
- wniesie zabezpieczenie należytego wykonania umowy. 
Jeżeli zostanie wybrana oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, 
zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego kopii umowy 
regulującej współpracę tych wykonawców, w której m.in. zostanie określony pełnomocnik uprawniony 
do kontaktów z zamawiającym oraz do wystawiania dokumentów związanych z płatnościami, przy 
czym termin, na jaki została zawarta umowa, nie może być krótszy niż termin realizacji zamówienia.   
 
Niedopełnienie powyższych formalności przez wybranego wykonawcę będzie potraktowane przez 
zamawiającego jako niemożność zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego z przyczyn 
leżących po stronie wykonawcy i zgodnie z art. 98 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp, będzie skutkowało 
zatrzymaniem przez zamawiającego wadium wraz z odsetkami. 
 

Rozdział XXVII. Klauzula informacyjna związana z rozporządzeniem RODO 

 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i 
w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 
rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, 
że:  
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. w 

Jedwabnie, ul. 1 Maja 63, piętro II, 12-122 Jedwabno. 
2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Inspektorem 

Ochrony Danych ( IOD). Funkcję tę sprawuje: Natalia Jasiukas. Kontakt z  IOD pod adresem email: 
danezgkjedwabno@gmail.com oraz  telefonicznie pod nr telefonu: 531 779 221. 



 
 

 

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zw. z 
ustawą z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2019.2019), dalej „ustawa 
Pzp” w celu związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego 
prowadzonym w trybie podstawowym. 

4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona 
zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy Pzp. 

5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 i 4 ustawy Pzp, przez 
okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, w sposób gwarantujący 
jego nienaruszalność, jeżeli okres obowiązywania umowy w sprawie zamówienia publicznego 
przekracza 4 lata, zamawiający przechowuje protokół postępowania wraz z załącznikami przez 
cały okres obowiązywania umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

6. 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. 

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

8. Posiada Pani/Pan: 
a. na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących.  

• W przypadku korzystania z tego uprawnienia, zamawiający może żądać wskazania 
dodatkowych informacji, mających na celu sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego 
postępowania o udzielenie zamówienia (zgodnie z art. 75 ustawy Pzp).  

• W przypadku gdy wniesienie żądania dotyczącego prawa, o którym mowa w art. 18 ust. 1 
RODO spowoduje ograniczenie przetwarzania danych osobowych zawartych w protokole 
postępowania lub załącznikach do tego protokołu, od dnia zakończenia postępowania o 
udzielenie zamówienia zamawiający nie udostępnia tych danych, chyba że zachodzą 
przesłanki, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (74 ust. 3 ustawy Pzp)  

b. na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania / uzupełnienia Pani/Pana danych 
osobowych. Skorzystanie przez osobę, której dane dotyczą, z tego uprawnienia 
• nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia ani zmianą 

postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego w zakresie niezgodnym z ustawą 
(zgodnie z art. 19 ust. 2 ustawy Pzp);  

• nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników (zgodnie z art. 76 
ustawy Pzp). W przypadku danych osobowych zamieszczonych przez zamawiającego w 
Biuletynie Zamówień Publicznych, prawa, o których mowa w art. 15 i art. 16 
rozporządzenia 2016/679, są wykonywane w drodze żądania skierowanego do 
zamawiającego. 

c. na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania 
danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO*. W 
postępowaniu o udzielenie zamówienia zgłoszenie żądania ograniczenia przetwarzania, nie 
ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia tego postępowania (art. 
19 ust. 3 ustawy Pzp) 

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. 
 
Może zdarzyć się, że przetwarzamy Pani/Pana dane pomimo, iż nie uzyskaliśmy ich bezpośrednio od 
Państwa wyjaśniamy, iż dane te zostały pozyskane od drugiej strony umowy (czyli podmiotu, z którym 
Pan/Pani współpracuje), która to wskazała Panią/Pana (np. w umowie) jako osobę uprawnioną do 
reprezentacji, kontaktu czy realizacji zamówienia. 
Administrator danych może przetwarzać następujące kategorie Pani/Pana danych – dane zwykłe takie 
jak:  imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, inne podstawowe dane podane tylko w 
niezbędnym zakresie do zawarcia/realizacji umowy.” 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

*Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do 
przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony 
praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii 
Europejskiej lub państwa członkowskiego. 
 
 
 

       Zatwierdził 
 

                           Prezes 
   (-) Robert Barański 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załączniki do SWZ:  
Załącznik nr 1 Opis przedmiotu zamówienia 
Załącznik nr 2 Formularz Ofertowy  
Załącznik nr 3 Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia  
Załącznik nr 4 Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu  
Załącznik nr 5 Wykaz robót 
Załącznik nr 6 Wykaz osób 
Załącznik nr 7 Projektowane postanowienia umowy 
Identyfikator postępowania 
 
 
 
Sporządziła: 
Anna Grabias 


