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Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego 
Zamawiający:  Gmina Łącko-Zakład Gospodarki Komunalnej w Łącku 

Adres:   33-390 Łącko 755 

Telefon: +48 18 444 55 58 

E-mail:  przetargi_zgk@lacko.pl 

Strona www: www. lacko.pl/zgk.html 

NIP:  734-351-47-42 

REGON: 491892423 

Rozdział 2. Tryb udzielenia zamówienia 

1. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 

39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2019 r. poz. 

1843 ze zm.), zwanej dalej „Ustawą” lub „Ustawą PZP”, którego wartość, ustalona na 

podstawie art. 33 ust. 1 pkt 2) ustawy jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach 

wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 tejże ustawy. 

Miejsce zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu:  
- Biuletyn Zamówień Publicznych, 
- strona internetowa Zamawiającego pod adresem: www. lacko.pl/przetargi.html; 
- miejsce publicznie dostępne w siedzibie Zamawiającego, tj. na tablicy ogłoszeń. 

 
2. Niniejsza Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, zwana dalej „specyfikacją” lub 

SIWZ wraz ze wszystkimi załącznikami stanowiącymi jej integralną część oraz 

ewentualnymi późniejszymi uzupełnieniami stanowi komplet materiałów niezbędnych do  

przygotowania oferty. 

3. Przedmiot zamówienia jest współfinansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 5. Ochrona 

Środowiska, Działanie 5.2 Rozwijanie systemu gospodarki odpadami, Poddziałanie 5.2.2 

Gospodarka odpadami – spr. 

4. Przed terminem składania ofert Wykonawcy winni sprawdzić zawartość wszystkich 

umieszczonych na stronie internetowej, w ramach niniejszego postępowania, 

dokumentów, w celu zapoznania się z treścią ewentualnych odpowiedzi lub wyjaśnień, 

albo innymi wprowadzonymi zmianami. Za zapoznanie się z całością udostępnionych 

dokumentów odpowiada Wykonawca. 

Rozdział 3. Opis przedmiotu zamówienia 

1. Opis ogólny 

http://www.zgk.lacko.pl/
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1) Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej wraz  
z pełnieniem nadzoru autorskiego oraz wykonanie robót budowlanych dla przedsięwzięcia 
inwestycyjnego pn.: Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w ramach zadania: 
„Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w miejscowości 
Jazowsko” współfinansowanego z Regionalnego Programu Województwa Małopolskiego na 
lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 5. Ochrona Środowiska, Działanie 5.2 Rozwijanie systemu 
gospodarki odpadami, Poddziałanie 5.2.2 Gospodarka odpadami – spr. 
2) W ramach zadania Zamawiający zleci Wykonawcy zaprojektowanie i wykonanie robót 
budowlanych wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla zadania wskazanego w pkt. 1 
niniejszego Rozdziału w zakresie umożliwiającym uzyskanie, zgodnie z obowiązującymi 
przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 ze 
zm.), pozwolenia na użytkowanie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów zgodnie z jego 
przeznaczeniem wraz z zagospodarowaniem terenu działki na podstawie załączonego 
Programu Funkcjonalno-Użytkowego, zwanego dalej jako „PFU” lub „PF-U” stanowiącego 
integralną część opisu przedmiotu zamówienia (załącznik nr 8 do specyfikacji). 
 
 
3) Prace/roboty budowlane składające się na przedmiot zamówienia, będą realizowane                    
w 2 (dwóch) etapach: 

Etap I obejmuje m.in.: 
a) wykonanie Dokumentacji Projektowej w oparciu o Program Funkcjonalno-Użytkowy 

oraz na zasadach i warunkach określonych we Wzorze umowy (załącznik nr 7 do 
specyfikacji) i przedłożenie tejże Dokumentacji Zamawiającemu, celem zatwierdzenia; 

b) uzyskanie w imieniu i na rzecz Zamawiającego (na podstawie pełnomocnictwa 
udzielonego Wykonawcy przez Zamawiającego), w oparciu o zatwierdzoną przez 
Zamawiającego Dokumentację Projektową, ostatecznej decyzji o pozwoleniu na 
budowę oraz dokonanie skutecznych zgłoszeń robót, dla których nie jest wymagane 
uzyskanie pozwolenia na budowę. 

Etap II obejmuje m.in.: 
a) roboty rozbiórkowe: rozebranie ogrodzenia z wywozem i utylizacją materiału, 

rozebranie cokołów betonowych ogrodzenia z ich wywozem i utylizacją, 
b) kompleksowe wykonanie – zgodnie z PF-U, opracowaną Dokumentacją Projektową                     

i uzyskaną decyzją o pozwoleniu na budowę / treścią zgłoszenia zamiaru 
wykonywania robót – Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, w tym 
m.in. następujących prac/robót budowlanych: 

-  robót ziemnych i przygotowawczych: wykonanie pomiarów przy wykopach 
fundamentowych, usunięcie warstwy ziemi, wykopy oraz przekopy, roboty ziemne, 
zasypanie. 

- robót fundamentowych: wykonanie podkładów betonowych, stop fundamentowych 
żelbetowych, belek i podciągów, słupów żelbetowych w deskowaniu, mocowanie 
elementów, wykonanie podkładów żwirowo-piaskowych, zagęszczenia nasypów, 
wykonanie podkładów, płyt fundamentowych żelbetowych, izolacji 
przeciwwilgociowej, zbrojenia konstrukcji żelbetowych. 

-   konstrukcji stalowej wiaty (wymiary wewnętrzne: długość 21,25m, szerokość 5,25m), 
wykonanie rusztowania zewnętrznego rurowego, montaż hali typu lekkiego, 
malowanie; 
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-  poszycia ścian i dachu wiaty, przegrody z siatki: pokrycie ścian blachami 
trapezowymi, pokrycie dachu blachami trapezowymi, ułożenie gąsiorów, przegrody            
z siatki. 

-  instalacji elektrycznej, rozdzielni: kopanie rowów dla kabli, nasypanie warstwy 
piasku, montaż rur winidurowych i przewodów kablowych wciąganych do rur, 
układanie kabli, zasypanie rowów, montaż skrzynek i rozdzielni, montaż wyposażenia 
rozdzielni, podłączenie przewodów, próby i sprawdzenia. 

-   instalacji elektrycznej, zasilania i oświetlenia: montaż rur winidurowych układanych 
na drewnie i konstrukcji metalowej, montaż przewodów kabelkowych, odgałęźników 
bryzgoszczelnych, łącznika nt. na przygotowanym podłożu, gniazda instalacyjnego 
wtyczkowego i opraw zawieszanych, sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego. 

-  montaż oświetlenia kablowego:  roboty pomiarowe, kopanie rowów dla kabli, 
nasypanie warstwy piasku, ułożenie rur osłonowych, uszczelnienie przepustu, 
układanie bednarki, układanie kabli, zasypywanie rowów, montaż i stawianie słupów 
oświetleniowych, opraw oświetlenia zewnętrznego, tabliczek bezpiecznikowych, 
pomiary geodezyjne i powykonawcze, badania i pomiary instalacji. 

-  przyłącza wodociągowego: roboty ziemne koparkami, wykonanie podłoża                                  
z kruszywa, przyłącza wodociągowego, połączenie rur, wykonanie badania wody, 
montaż rur ochronnych, montaż zasuw żeliwnych kołnierzowych, próba szczelności 
sieci, oznakowanie trasy wodociągu, zasypanie wykopów. 

       -   ogrodzenia obiektu: montaż cokołów betonowych, montaż ogrodzenia panelowego,       
             montaż bramy. 

-    utwardzenie placu: roboty przygotowawcze (pomiarowe, wytyczenie trasy dróg) 
roboty ziemne (prace koparkami, wykonanie koryta, zasypanie fundamentów, 
rowów, wykopów), utwardzenie powierzchni wg parametru KR4. 

-  kanału deszczowego: wykonanie podłoża i obsypki, montaż przykanalików z rur, 
studzienek ściekowych z gotowych elementów, kanałów z rur, wykonanie studni 
rewizyjnych z kręgów betonowych, wykonanie korytka ściekowego, montaż 
separatora; 

- podbudowy: wykonanie warstwy ulepszonego podłoża, warstwy mrozochronnej, 
podbudowy zasadniczej. 

- krawężników: wykonanie rowków i ław pod krawężniki, krawężników, ław pod ścieki, 
ścieków ulicznych z kostki betonowej. 

-  nawierzchni: wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej bezfazowej gr. 8 
cm (921 m2). 

-  robót wykończeniowych: plantowanie, humusowanie; 
-   przebudowa drogi dojazdowej: roboty przygotowawcze (pomiarowe), roboty ziemne 

(koparkami, wykonanie koryt), wykonanie podbudowy (warstwa ulepszonego 
podłoża warstwa mrozochłonna, warstwa podbudowy zasadniczej, wykonanie jezdni 
(nawierzchnia z betonu 180 m², wykonanie pobocza (z kruszyw łamanych                                
o zagęszczeniu 10 cm). 

-  monitoring placu (5 kamer + rejestrator) - wykonanie monitoringu spełniającego 
wymogi określone w art. 25 ust. 6d i 6e ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach 
(t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 797 ze zm.)  

-  miejsca naprawy i składowania - garażu typu blaszak ( 1 szt.), tj: obiekt budowlany 
stalowy, z pełnymi ścianami z blachy trapezowej, bramą otwieraną, zamykaną na 
klucz, dachem dwuspadowym, symetrycznym o nachyleniu 30º. Wymiary 4,0 x 7,0 m, 
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wysokość kalenicy 4,0 m, wysokość do okapu 2,49 m. Wewnątrz i na zewnątrz należy 
zainstalować gniazda 230 V, oświetlenie. Konstrukcję należy uziemić. 

     Powierzchnia zabudowy – 28,0 m²,  
     Powierzchnia użytkowa – 25,21 m².  
     Kubatura – 96 m³.  

 
- stróżówki (1 szt.) – o wymiarach min. 2,6 x 2,6 m, wysokość 2,5 m. Obiekt o konstrukcji 

stalowej, kontener, ściany ocieplane o budowie z płyt warstwowych gr. 12 cm, dach 
płaski lub spadowy. W ścianach otwory okienne i drzwi wejściowe. Wentylacja 
grawitacyjna, ogrzewanie elektryczne. Wewnątrz: wymuszona wentylacja, TB, 
zabezpieczenie różnicowo-prądowe i zwarciowe – co najmniej 3x2 GN 230 V, 
oświetlenie wewnętrzne i zewnętrzne.  

-  wykonanie ścieżki edukacyjnej składającej się z tablic o powierzchni min. 2 m²                       
( o wymiarach 1mx2m ) zawierających dane dotyczące następującej tematyki:  
 

Tablica nr 1 Charakterystyka odpadów powstających na terenie gminy  
Tablica nr 2 Zagrożenia wynikające z niewłaściwego postępowania z odpadami  
Tablica nr 3 Zapobieganie i minimalizacja wytwarzania odpadów  
Tablica nr 4 Systemy gospodarowania odpadami  
Tablica nr 5 Systemy gospodarowania odpadami cd: Sortowanie odpadów (systemy, 
przykładowe instalacje).  
 
Miejsce montażu tablic należy uzgodnić z Zmawiającym. 
Konstrukcja tablic winna umożliwiać zmianę lokalizacji części tablic z tekstem (przy 
zmianie kolejności ustawienia kontenerów). 
Konstrukcja nośna dla tablic winna być wykonana z rury stalowej o średnicy 48,3 mm                         
i grubości ścianki 3,2 mm. 
Blacha z informacjami grubości 1 mm o wymiarach 50 x 70 cm. 
Wszystkie elementy metalowe poddane obróbce strumieniowo - ściernej a następnie 
malowane. 
 

- wszelkich innych prac/robót budowlanych jakie okażą się konieczne dla należytej 
realizacji zamówienia. 
 

c) udzielenie rękojmi i gwarancji na zrealizowane w ramach zamówienia: Dokumentację 
Projektową oraz prace/roboty budowlane i urządzenia; 

d) pełnienie nadzoru autorskiego (szczegółowy zakres obowiązków zawarty jest  
w Projekcie umowy, stanowiącym Załącznik nr 7 do niniejszej specyfikacji);  

e) po zakończeniu realizacji robót budowlanych: 
-  opracowanie i przekazanie Zamawiającemu kompletnej Dokumentacji 

Powykonawczej; 
- złożenie w imieniu Zamawiającego (w oparciu o stosowne pełnomocnictwo udzielone 

Wykonawcy) do właściwego organu nadzoru budowlanego kompletnego (tj. 
zawierającego wszystkie wymagane prawem załączniki) wniosku o wydanie 
pozwolenia na użytkowanie zrealizowanego obiektu/zawiadomienia o zakończeniu 
budowy; 
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-  uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie zrealizowanego obiektu/ 
dokonanie skutecznego zawiadomienia o zakończeniu budowy. 

4) Zamawiający wymaga, aby na przedmiot zamówienia obejmujący roboty budowlane 
wykonawca udzielił min. 5-letniej gwarancji jakości i min. 5-letniej rękojmi licząc od daty 
podpisania końcowego protokołu odbioru przedmiotu zamówienia, a na zamontowane 
urządzenia i elementy wyposażenia wg gwarancji producenta, nie krócej jednak niż 24 
miesiące. 

5) Zamawiający nie przewiduje dla Wykonawców zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.  
6) W celu lepszego zapoznania się z przedmiotem zamówienia Zamawiający zaleca: 

a) dokonanie przez wykonawcę (na własny koszt, ryzyko i odpowiedzialność) wizji 
lokalnej terenu realizacji przedmiotu zamówienia i jego otoczenia.  

b) szczegółowe zapoznanie się z PFU. 

c) zdobycie wszelkich dodatkowych informacji, które mogą być konieczne do 
przygotowania oferty i realizacji zamówienia. 

7) Zakres robót budowlanych mieści się w granicach nieruchomości oznaczonej jako działka 
ewidencyjna nr  593/3 w obrębie ewidencyjnym Jazowsko, gm. Łącko.  
8) Zamawiający oświadcza, iż posiada prawo do dysponowania ww. nieruchomością na cele 
budowlane. 
9) Zamawiający informuje, iż wszystkie załączniki do specyfikacji stanowią jej integralną 
część.  
 
2. Rozwiązania równoważne.  

1) Jeżeli w jakimkolwiek miejscu specyfikacji oraz załącznikach, przy opisywaniu przedmiotu 
zamówienia Zamawiający użył znaków towarowych, patentów, nazw producentów 
materiałów czy urządzeń służących do wykonania zamówienia należy je traktować wyłącznie 
jako przykładowe.  
2) Jeżeli zapisy w PF-U wskazywałyby w  odniesieniu do niektórych materiałów lub urządzeń 
znaki towarowe, patenty lub pochodzenie urządzeń lub materiałów należy je traktować jako 
niezobowiązujące propozycje służące prawidłowemu zrozumieniu przedmiotu zamówienia, 
określeniu standardu projektowanych parametrów materiałów i urządzeń). Zamawiający 
zgodnie z artykułem 29 ust. 3 ustawy PZP dopuszcza oferowanie rozwiązań równoważnych 
(użycie materiałów i/lub urządzeń równoważnych). Ofertą równoważną jest urządzenie lub 
materiał o takich samych parametrach lub wyższych niż wskazane w PFU oraz umowie                     
o dofinansowanie projektu.  Pod pojęciem równoważności należy rozumieć, iż zagwarantują 
one realizację zamówienia zgodnie z wydanym pozwoleniem na budowę i  opisem 
przedmiotu zamówienia oraz zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od 
założonych w w/w dokumentacji. Założone urządzenia  i/lub materiały winny spełniać 
funkcję, jakiej mają służyć, być kompatybilne z pozostałymi urządzeniami i/lub materiałami, 
tak aby zespół urządzeń u/lub materiałów dawał zamierzony (zaprojektowany) efekt oraz nie 
mogą wpływać na zmianę rodzaju i zakresu robót budowlanych; 
3) Zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy PZP, Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania 
równoważne z opisanymi przez Zamawiającego, jest zobowiązany wykazać, że proponowane 
przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez 
Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty specyfikację, z której                     
w jednoznaczny sposób i niebudzący wątpliwości wynikać powinna równoważność 
proponowanych urządzeń, materiałów w stosunku do przyjętych w PFU (zastosowany 
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materiał, parametry techniczne, jakościowe i funkcjonalne).  Ocena możliwości zastosowania 
proponowanego urządzenia lub rozwiązania równoważnego powinna zawierać dla każdego 
urządzenia i/lub materiału minimum analizę: 
a) parametrów technologicznych proponowanych urządzeń lub rozwiązań równoważnych,  

b) zgodność parametrów technologicznych proponowanych urządzeń lub rozwiązań 

równoważnych z pozostałymi zaprojektowanymi urządzeniami, 

c) gabarytów, kształtów i rozwiązań konstrukcyjnych proponowanych rozwiązań 

równoważnych w  stosunku do przestrzeni na ich montaż, 

d) rozwiązań materiałowych, 

e) podejść i połączeń z instalacjami technicznymi, 

f) innych informacji potwierdzających równoważność proponowanych urządzeń lub 

rozwiązań 

4) Zamawiający nie uzna za urządzenia równoważne, spełniające wymagania określone                      

w PFU  żadnych urządzeń prototypowych, tj. urządzeń zaprojektowanych i zbudowanych w 

celu zademonstrowania zdolności do budowy urządzenia docelowego. 

5) Wykonawca dobierając inne materiały lub urządzenia oraz rozwiązania równoważne do 
zaproponowanych w PFU, bierze na siebie odpowiedzialność za prawidłowe ich 
funkcjonowanie a ponadto za jakość materiałów, urządzeń, instalacji.  
6) Brak wskazania w ofercie propozycji zastosowań równoważnych oznaczać będzie 
deklarację Wykonawcy, że przedmiot zamówienia zostanie wykonany przy zastosowaniu 
urządzeń i materiałów określonych w PFU. Zamawiający zastrzega sobie prawo do 
korzystania z opinii ekspertów podczas oceny równoważności proponowanych rozwiązań. 
7) Koszty związane z wykazaniem równoważności rozwiązań ponosi Wykonawca. 
8) W przypadku zaistnienia jakichkolwiek wątpliwości lub sprzeczności w treści PFU należy 

przyjmować, iż celem Zamawiającego jest zapewnienie najlepszej jakości i funkcjonalności 
obiektu stanowiącego przedmiot zamówienia oraz zgodność  przedmiotu zamówienia                
z obowiązującymi normami i przepisami w chwili odbioru.  

9) Przedmiot zamówienia zostanie wykonany przez Wykonawcę ze szczególną starannością 
wymaganą od profesjonalisty, zgodnie ze specyfikacją, PFU, decyzjami administracyjnymi, 
postanowieniami umowy, której wzór stanowi Załącznik nr 7 do specyfikacji, przepisami 
prawa, ugruntowanymi zasadami wiedzy technicznej aktualnej na moment realizowania 
przedmiotu zamówienia oraz właściwymi wytycznymi uczestników procesu budowlanego. 

 

3. Ponadto Zamawiający określa szczegółowe wymagania zasad realizacji projektu: 

1) do wykonania Przedmiotu umowy wykonawca zobowiązany jest używać wyłącznie 

materiałów i urządzeń fabrycznie nowych, odpowiadających wymaganiom wynikającym               

z  przepisów prawa, zgodnych z przepisami o badaniach i certyfikacji, posiadających 

stosowne atesty, dopuszczonych do stosowania na podstawie przepisów w sprawie 

aprobat i kryteriów technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobów budowlanych 

oraz na podstawie przepisów dotyczących systemów oceny zgodności, wzoru deklaracji 

zgodności oraz sposobu znakowania wyrobów budowlanych dopuszczonych do obrotu 

 i powszechnego stosowania w budownictwie, a także zgodnych z normami 

przedmiotowymi; 

2) Wykonawca zobowiązany jest w każdym czasie poddać się kontroli Inspektora Nadzoru 

Inwestorskiego, w przedmiocie weryfikacji jakości stosowanych przez Wykonawcę 
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materiałów/urządzeń, a także jakości wykonywanych robót. Wykonawca ma obowiązek 

uwzględnić zalecenia i uwagi Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz udostępnić 

wymagane przez niego dokumenty potwierdzające jakość stosowanych 

materiałów/urządzeń. Użycie materiałów/urządzeń bez wymaganej akceptacji Inspektora 

Nadzoru Inwestorskiego, o której mowa w zdaniu poprzednim, upoważnia Zamawiającego 

do żądania ich usunięcia w terminie wyznaczonym przez Inspektora Nadzoru 

Inwestorskiego, a w przypadku niedotrzymania terminu wyznaczonego przez Inspektora 

Nadzoru Inwestorskiego i do naliczenia kary umownej Materiały/urządzenia 

niespełniające warunków nie będą dopuszczone do wbudowania w trakcie trwania robót. 

Zamawiający ma prawo żądania od Wykonawcy dostarczenia dokumentu WZ 

potwierdzającego zakup materiałów i urządzeń, które wymagają akceptacji Inspektora 

Nadzoru Inwestorskiego; 

3) Wnioski materiałowe na przewidziane do wbudowania materiały i urządzenia muszą być 

uzgodnione z Zamawiającym i Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego. Wykonawca zapewni 

typizację przewidzianych do wbudowania materiałów i zastosowanych urządzeń. Dla 

każdego materiału, urządzenia Wykonawca złoży wniosek materiałowy, nie później niż na 

10 dni przed dostarczeniem materiału, urządzenia na budowę. Wniosek materiałowy musi 

być zatwierdzony przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i Zamawiającego. 

Zaakceptowanie materiału, urządzenia dokonuje się poprzez złożenie wniosku 

Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego w wersji papierowej przez Wykonawcę. 

Niezwłocznie po przekazaniu placu budowy Wykonawca złoży Zamawiającemu stosowne 

oświadczenie o zapewnieniu właściwego poziomu bezpieczeństwa i higieny pracy, 

podczas wykonywania prac na instalacjach energetycznych oraz pozostałych prac oraz 

zapewnienia jakości prac na terenie PSZOK w  Łącku – zgodnie z obowiązującymi 

przepisami;  

4) Wykonawca jako wytwórca odpadów w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 32 ustawy                          

o  odpadach (tj. Dz.U. z 2020, poz. 875 ze zm.) ma obowiązek zagospodarowania (wywozu 

i  utylizacji) na własny koszt odpadów powstałych podczas i w związku z realizacją zadania, 

zgodnie z  obowiązującymi przepisami; 

5) Przygotowanie kompletnego wniosku (wraz z załącznikami i uzgodnieniami) i wystąpienie 

w imieniu Zamawiającego, na podstawie udzielonego mu pełnomocnictwa o wydanie 

decyzji w  sprawie pozwolenia na użytkowanie obiektów budowlanych, a także udzielanie 

wszystkich wymaganych wyjaśnień oraz dokonywanie uzupełnień w toku postępowania;  

6) Urządzenia, materiały muszą spełniać wszelkie wymagania określone w  SIWZ, PFU. 

Zamawiający dokonując oceny przedstawionych urządzeń, materiałów może posługiwać 

się opinią biegłych, w tym autora/ów projektu/ów; 

7) urządzenia oraz pozostałe materiały muszą być użyte z asortymentu bieżąco 

produkowanego i odpowiadać właściwym normom i przepisom. Zastosowane materiały 

muszą posiadać stosowne atesty, aprobaty, znaki bezpieczeństwa – wymagane 

obowiązującymi przepisami; 

8) zastosowane materiały muszą posiadać atesty bezpieczeństwa, higieniczne i aprobatę 

techniczną oraz dopuszczenie do stosowania na terenie Polski. Do wykonania zamówienia 

Wykonawca zobowiązany jest użyć materiałów i urządzeń nowych, gwarantujących 

najwyższą jakość, odpowiadającym wymaganiom polskiej normy przenoszących normy 
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europejskie lub normy innych państw członkowskich Europejskiego Obszaru 

Gospodarczego, przenoszących te normy. Wykonawca ma obowiązek posiadać 

w stosunku do użytych materiałów i urządzeń dokumenty zezwalające na ich stosowanie 

w budownictwie (atesty, certyfikaty, deklaracje zgodności, świadectwa jakości); 

9) urządzenia muszą posiadać wymagane prawem dokumentacje techniczno – ruchowe 

i instrukcje w języku polskim; 

10) Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały czy urządzenia, do czasu ich 

wbudowania, były zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowały swoją jakość                                  

i  właściwości oraz były dostępne do kontroli przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.  

11) W przypadku korzystania przez Wykonawcę z terenu bezpośrednio przylegającego do 

działki na której będzie budowany PSZOK, tj. terenu zajmowanego przez oczyszczalnię 

ścieków w Jazowsku, Zamawiający i  Wykonawca określą w  porozumieniu szczegóły 

współpracy, szczególnie w zakresie BHP i p.poż oraz rozliczeń za pobrane media, a także   

w planie BIOZ, który zostanie opracowany przez Wykonawcę; 

12) Wykonawca zobowiązany jest do naprawienia szkód w środowisku, będących 

następstwem jego działań, a wynikłych przy realizacji przedmiotu zamówienia.                              

W  szczególności zobowiązany jest do podjęcia działań przewidzianych przepisami ustawy 

z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu i  szkodom w środowisku i ich naprawie                     

(Dz. U. z 2019 poz. 1862 ze zm.). W razie skierowania przez osoby trzecie roszczeń 

przeciwko Zamawiającemu, będących następstwem działań Wykonawcy, Wykonawca 

zobowiązuje się zaspokoić te roszczenia. 

 

4. Opis przedmiotu zamówienia według kodów Wspólnego Słownika Zamówień (CPV). 

 

45000000-7 Roboty budowlane 
71320000-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania 
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę 
45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne 
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne 
45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych 
lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej,  
45220000-5 Roboty inżynieryjne i budowlane 
45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne,  
45311100-1 Roboty w zakresie okablowania elektrycznego,  
45231400-9 Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych,  
45317300-5 Elektryczne, elektrycznych urządzeń rozdzielczych,  
45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych,  
45315100-9 Instalacyjne roboty elektrotechniczne,  
45317000-2 Inne instalacje elektryczne,  
45316000-5 Instalowanie systemów oświetleniowych i sygnalizacyjnych,  
45316110-6 Instalowanie urządzeń oświetlenia zewnętrznego,  
45314300-4 Instalowanie infrastruktury okablowania,  
45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby,  
45262350-9 Betonowanie bez zbrojenia,  
45262000-1 Specjalne roboty budowlane, inne niż dachowe,  
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45262310-7 Zbrojenie,  
45261000-4 Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty, 
45261210-9 Wykonywanie pokryć dachowych,  
45261320-3 Kładzenie rynien,  
45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne,  
45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne,  
45332300-6 Roboty instalacyjne kanalizacyjne 
45332400-7 Roboty instalacyjne w zakresie urządzeń sanitarnych 
45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do 

odprowadzania ścieków 
45311000-0 Roboty w zakresie okablowania i instalacji elektrycznej 
45314310-7 Układanie kabli 
45316100-6 Instalowanie urządzeń oświetlenia zewnętrznego 
45314000-1 Instalowanie urządzeń telekomunikacyjnych 
45342000-6 Wznoszenie ogrodzeń 
45112700-2 Roboty w zakresie kształtowania terenu 
45233140-2 Roboty drogowe 

5. Zamówienia polegające na powtórzeniu podobnych usług lub robót 
budowlanych/zamówienia na dodatkowe dostawy 

Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7. 

6. Wymagania zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy                

o pracę osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności w zakresie 

realizacji zamówienia.  

1) Zamawiający na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy PZP wymaga zatrudnienia przez 
Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób, które wykonywać 
będą bezpośrednio czynności związane z wykonywaniem robót objętych zamówieniem,               
a wskazanych w pkt 6 ppkt 2) niniejszego Rozdziału, [wymóg ten dotyczy wszystkich osób 
wykonujących niesamodzielne czynności (tj. osób nie będących: Kierownikiem Budowy, 
kierownikami robót, projektantami poszczególnych branż, geodetami, geologami), jeżeli 
wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w  sposób określony w art. 22 § 
1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (tj. Dz. U. z  2019, poz. 1040 ze zm.) 

2) Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie 
umowy o pracę operatorów maszyn i urządzeń oraz pracowników fizycznych 
wykonujących pracę pod kierownictwem innych osób w zakresie czynności obejmujących: 

 przygotowanie terenu pod budowę, 

 wykonywanie robót budowlanych w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów 
budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej, 

 wykonywanie robót instalacyjnych, 

 wykonywanie robót wykończeniowych w zakresie obiektów budowlanych, 

 prace brukarskie oraz związane z plantowaniem i humusowaniem terenu. 
3) Szczegółowy sposób dokumentowania zatrudnienia osób, o których mowa w art. 29 ust. 

3a ustawy Pzp, uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez 
Wykonawcę wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, oraz sankcje z tytułu 
niespełnienia tych wymagań, jak również określenie rodzaju czynności niezbędnych do 
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realizacji zamówienia, których dotyczą wymagania zatrudnienia na podstawie umowy                    
o  pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących czynności w trakcie 
realizacji zamówienia, zawarte są we wzorze umowy – stanowiącym załącznik nr 7 do 
specyfikacji. 
 

7. Podwykonawcy: 
Zamawiający wskazuje, że na podst. art. 36a ustawy, Wykonawca może powierzyć 
wykonanie części zamówienia podwykonawcy.  
1) W takim przypadku, na podst. art. 36b ustawy Zamawiający żąda wskazania przez 
Wykonawcę w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć 
podwykonawcom, i podania przez Wykonawcę firm podwykonawców.  
2) W przypadku zamówień na roboty budowlane, które mają być wykonane w miejscu 
podlegającym bezpośredniemu nadzorowi Zamawiającego, Zamawiający żąda, aby przed 
przystąpieniem do wykonania zamówienia Wykonawca, o ile są już znane, podał nazwy 
albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób do kontaktu z nimi, 
zaangażowanych w takie roboty budowlane. Wykonawca zawiadamia Zamawiającego                  
o wszelkich zmianach danych, o których mowa powyżej, w trakcie realizacji zamówienia,         
a także przekazuje informacje na temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym 
okresie zamierza powierzyć realizację robót budowlanych.  
3) Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby 
Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy, w celu 
wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany 
wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca 
samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby 
Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.  
4) Jeżeli powierzenie podwykonawcy wykonania części zamówienia na roboty budowlane 
następuje w trakcie jego realizacji, Wykonawca na żądanie Zamawiającego przedstawia 
oświadczenie, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy, lub oświadczenia lub dokumenty 
potwierdzające brak podstaw wykluczenia wobec tego podwykonawcy.  
5) Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że wobec danego podwykonawcy zachodzą podstawy 
wykluczenia, Wykonawca obowiązany jest zastąpić tego podwykonawcę lub zrezygnować 
z powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy. 
 6) Zapisy ppkt 4 i ppkt 5 stosuje się wobec dalszych podwykonawców.  
7) Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy                
z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia 

Rozdział 4. Termin wykonania zamówienia 

Zamawiający przewiduje następujące terminy realizacji przedmiotu zamówienia: 
1. Termin rozpoczęcia realizacji przedmiotu zamówienia  -  dzień zawarcia umowy. 
2. Termin zakończenia realizacji przedmiotu zamówienia  - do dnia 31.10.2021 r. 
3. Terminy realizacji poszczególnych etapów przedmiotu umowy, w tym m.in. okres 

realizacji prac projektowych oraz okres realizacji robót budowlanych, wskazane zostaną  
w harmonogramie sporządzonym przez Wykonawcę i zaakceptowanym przez 
Zamawiającego. 
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Rozdział 5. Warunki udziału w postępowaniu  

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 
1) nie podlegają wykluczeniu, 
2) spełniają warunki udziału w postępowaniu określone w pkt 3 niniejszego Rozdziału. 

2. Podstawy wykluczenia 
2.1. Przesłanki obligatoryjne - z postępowania wyklucza się Wykonawców, w stosunku do 

których zachodzi przynajmniej jedna z okoliczności określonych w art. 24 ust. 1 pkt 12-23  
ustawy PZP. 

2.2. Przesłanki  fakultatywne - stosownie do treści art. 24 ust. 5 pkt. 1, 4-8 ustawy PZP, 
Zamawiający wykluczy z przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego Wykonawcę: 

1) w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie                     
w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane  zaspokojenie wierzycieli przez 
likwidację jego majątku lub sad zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust.1 
ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U z 2019, poz. 243 ze zm.) 
lub którego upadłość ogłoszono, z  wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości 
zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układnie 
przewiduje zaspokojenie wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd 
zarządził likwidację  jego majątku w trybie  art. 366 ust. 1 ustawy z dnia  28 lutego 2003 
r. - Prawo upadłościowe (Dz.U. z 2019 r., poz. 498 ze zm.); 

2) który z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał albo nienależycie  wykonał                          

w istotnym stopniu wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia publicznego lub umowę 

koncesji, zawartą z zamawiającym, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt. 1-4 ustawy Pzp, 

co doprowadziło do rozwiązania umowy lub zasądzenia odszkodowania; 

3) będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za wykroczenie przeciwko 

prawom pracownika lub wykroczenie przeciwko środowisku, jeżeli za jego popełnienie 

wymierzono karę aresztu, ograniczenia wolności lub karę grzywny nie mniejszą niż 3000 

złotych; 

4) 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 wykroczenie,                  

o którym mowa w pkt. 5 

5) wobec którego wydano ostateczna decyzję administracyjną o naruszeniu obowiązków 

wynikających z przepisów prawa pracy, praw ochrony środowiska lub przepisów                             

o zabezpieczeniu społecznym, jeżeli  wymierzono ta decyzją  karę pieniężną  nie niższą  

niż  3000 zł; 

6) który naruszył obowiązki  dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na 

ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, co zamawiający jest w stanie wykazać za 

pomocą  stosownych środków dowodowych, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa                 

w art. 24 ust. 1 pkt. 15 ustawy PZP, chyba, że  wykonawca dokonał płatności należnych 

podatków, opłat  lub składek na ubezpieczenia  społeczne lub zdrowotne wraz                             

z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych 

należności. 

https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytcnzqgyzdm
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2.3.  Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postępowania                       

o  udzielenie zamówienia. 

2.4.  Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą. 

2.5. Celem wykazania braku podstaw wykluczenia, o których mowa w pkt 2, Wykonawcy 

składają oświadczenia i dokumenty wskazane w pkt 4, w sposób i w trybie tam 

określonym. 

3. Warunki udziału w postępowaniu: 
3.1. O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają 

warunki udziału w postępowaniu dotyczące: 
3.1.1. kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o  ile 

wynika to z odrębnych przepisów - Zamawiający nie stawia w zakresie tego warunku 
szczegółowych wymagań; 

3.1.2. sytuacji ekonomicznej lub finansowej - Zamawiający w zakresie tego warunku określa 
następujące minimalne poziomy zdolności: 

➢ Zamawiający uzna, że Wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i/lub 
finansowej zapewniającej należyte wykonanie zamówienia, jeżeli Wykonawca wykaże, 
że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej 
działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie niższą niż 
500 000,00 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych 00/100) 
W przypadku podania wartości w walucie innej niż PLN, Zamawiający jako kurs 
przeliczeniowy waluty przyjmie średni kurs NBP, który jest dostępny pod adresem 
www.nbp.pl, opublikowany w dniu wszczęcia przedmiotowego zamówienia. 

3.1.3. zdolności technicznej lub zawodowej - Zamawiający w zakresie tego warunku określa 
następujące minimalne poziomy zdolności: 

Zamawiający będzie rozpatrywał oferty Wykonawców, którzy: 

3.1.3.1. wykonali zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończyli                         

w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres 

prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie  co najmniej dwie roboty 

budowlane, które w swoim zakresie zawierały wykonanie utwardzenia terenu                            

nawierzchni z kostki brukowej o powierzchni nie mniejszej niż 500 m² 

3.1.3.2. wykażą że dysponują lub będą dysponować osobami skierowanymi przez 

wykonawcę do realizacji zamówienia, które będą uczestniczyć w  wykonywaniu 

zamówienia tj. minimum 1 (słownie: jedną) osobą będącą kierownikiem budowy, 

posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi 

w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń, a ponadto posiadającą 

minimum 5-letnie doświadczenie na stanowisku Kierownika budowy lub robót (licząc 

od daty uzyskania odpowiednich uprawnień). 

Przez uprawnienia budowlane Zamawiający rozumie uprawnienia wydane zgodnie                      

z  ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 ze zm.), 

zwaną dalej „ustawą Prawo budowlane” lub odpowiadające im ważne uprawnienia 

wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, lub odpowiadające im 

uprawnienia budowlane, które zostały wydane obywatelom państw Europejskiego 

http://www.nbp.pl/
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Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz 

innych przepisów ustawy Prawo Budowlane oraz ustawy o zasadach uznawania 

kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (t.j. 

Dz. U. z 2020 r., poz. 220). 

Zamawiający zastrzega, iż wszystkie osoby wchodzące w skład Personelu Wykonawcy 

muszą biegle władać językiem polskim. W przypadku, gdy którakolwiek z osób 

wchodzących w skład Personelu Wykonawcy nie posiada biegłej znajomości języka 

polskiego, Wykonawca zobowiązany jest zapewnić, na własny koszt, tłumacza dla  

potrzeb i na okres realizacji umowy. 

 

3.2. Dysponowanie zasobami innych podmiotów: 
3.2.1. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału                                    

w  postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego 
zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych 
lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od 
charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. 

3.2.2. Zamawiający w celu oceny, czy Wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji 
innych na zasadach określonych analogicznie jak w art. 22a ustawy, będzie 
dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie 
zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi 
podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów może żądać 
dokumentów, które określają w szczególności: 

a) zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu, 

b) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy 
wykonywaniu zamówienia,  

c) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia, 

d) czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do 
warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji 
zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje usługi, których wskazane zdolności 
dotyczą, 

3.2.3. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi 
udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował 
niezbędnymi zasobami tych podmiotów, przedstawiając zobowiązanie tych 
podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji 
zamówienia. 

3.2.4. Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności 
techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na 
wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz 
zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których 
mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-23 i ust. 5 pkt 1 i pkt 4-8 ustawy Pzp. 

3.2.5. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub 
doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli 
podmioty te zrealizują roboty budowlane, do realizacji których te zdolności są 
wymagane. 



 

 15 
 

3.2.6. Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych 
podmiotów, odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do 
udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez Zamawiającego powstałą 
wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie 
ponosi winy. 

3.2.7. W celu wykazania wobec podmiotów, na zasoby których powołuje się Wykonawca, 
braku istnienia podstaw wykluczenia oraz spełniania - w zakresie, w jakim powołuje 
się na ich zasoby - warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca zamieszcza 
informacje o tych podmiotach w oświadczeniu, o którym mowa w pkt. 4.1.1. i składa 
dokumenty wskazane w pkt 4, w sposób i w trybie tam określonym, przy 
uwzględnieniu zapisów  wynikających z rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 
26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od 
wykonawcy w postępowaniu o udzielenia zamówienia publicznego (Dz.U. z 2016 r. 
poz. 1126), zwanego dalej „Rozporządzeniem w sprawie rodzajów dokumentów”. 

3.2.8. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa 
podmiotu, o którym mowa w pkt 3.2.1., nie potwierdzają spełnienia przez 
Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych 
podmiotów podstawy wykluczenia, Zamawiający żąda, aby Wykonawca w terminie 
określonym przez Zamawiającego: 
1) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub 
2) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli 

wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub 
ekonomiczną, o których mowa w pkt 3.2.1. 

3.3. Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że Wykonawca nie 
posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub 
zawodowych wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć 
negatywny wpływ na realizację zamówienia. 

3.4. Wspólne ubieganie się o udzielenie zamówienia (np. konsorcja, spółki cywilne). 
3.4.1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. 
3.4.2. W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia Wykonawcy 

ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie 
zamówienia publicznego. Pełnomocnictwa takie należy złożyć w oryginalne lub kopii 
notarialnie poświadczonej za zgodność z oryginałem. Wykonawcy wspólnie ubiegający 
się o zamówienie, ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie lub nienależyte 
wykonanie umowy. 

3.4.3. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, żaden 
z wykonawców nie może podlegać wykluczeniu, o którym mowa w pkt 2.1. i 2.2. 
niniejszego Rozdziału, natomiast przy weryfikacji spełnienia warunków w zakresie 
zdolności technicznej lub zawodowej, sytuacji ekonomicznej lub finansowej pod uwagę 
będzie brany potencjał wszystkich wykonawców występujących wspólnie oraz innych 
podmiotów, o których mowa w pkt. 3.2.1. 

3.4.4.  Celem wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa                  
w  pkt 3.1., Wykonawcy składają oświadczenia i dokumenty wskazane w pkt 4,                       
w  sposób i w trybie tam określonym, przy uwzględnieniu zapisów wynikających                                    
z Rozporządzenia w sprawie rodzajów dokumentów. 

https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtgu2tsojug42dc
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtgu2tsojug42dc
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3.4.5. W formularzu oferty należy wskazać firmy (nazwy) wszystkich Wykonawców wspólnie 
ubiegających się o udzielenie zamówienia. 

3.4.6. Oferta musi być podpisana w taki sposób, by wiązała prawnie wszystkich Wykonawców 
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Osoba podpisująca ofertę musi 
posiadać umocowanie prawne do reprezentacji. Umocowanie musi wynikać z treści 
pełnomocnictwa załączonego do oferty – treść pełnomocnictwa powinna dokładnie 
określać zakres umocowania. 

3.4.7. Przepisy i postanowienia specyfikacji dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio 
do każdego z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.  
W przypadku dokonania wyboru Wykonawcy, którym są podmioty działające wspólnie 
dokonana zostanie uwzględniająca tę okoliczność zmiana wzorca umowy. 
 

4. Oświadczenia i dokumenty, jakie zobowiązani są dostarczyć Wykonawcy w celu 
wykazania braku podstaw wykluczenia oraz potwierdzenia spełniania warunków 
udziału w postępowaniu. 
 

4.1. OŚWIADCZENIA I DOKUMENTY SKŁADANE WRAZ Z OFERTĄ: 
4.1.1. Oświadczenie Wykonawcy  (załącznik nr 2 SIWZ, aktualne na dzień składania ofert) 

1) o nie podleganiu wykluczeniu  z postępowania, 

2) o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu,  

3) o korzystaniu przy  wykazywaniu  spełnienia warunków udziału w postępowaniu                     

z zasobów podmiotów trzecich, 

4) o podwykonawcach. 

4.1.2. Pełnomocnictwo złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej  notarialnie: 

a) w przypadku podpisywania oferty przez osoby nie wymienione w odpisie                                 

z właściwego rejestru - pełnomocnictwo do podpisania oferty lub podpisania oferty                     

i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, 

b) w przypadku  podmiotów występujących  wspólnie pełnomocnictwo podpisane  przez 

upoważnionych przedstawicieli każdego z podmiotów występujących wspólnie, do 

reprezentowania  w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo  reprezentowania                   

w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego (zgodnie  z art. 

23 ustawy PZP), 

4.1.3. Zobowiązanie innego podmiotu, na  zasobach którego polega  Wykonawca,  do 

oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia  

stanowiący załącznik nr 4 do SIWZ, 

Informacje zawarte w oświadczeniu będą stanowić wstępne potwierdzenie, że 

wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. 

W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, 

oświadczenie składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.  
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4.2. OŚWIADCZENIA, KTÓRE MA ZŁOŻYĆ KAŻDY  WYKONAWCA W TERMINIE DO 3 DNI OD 

DNIA PUBLIKACJI NA STRONIE INTERNETOWEJ WYKAZU ZŁOŻONYCH OFERT: 

Oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej  grupy 

kapitałowej. Wyżej wymienione oświadczenie należy złożyć w oparciu o zamieszczony 

na stronie internetowej zamawiającego wykaz złożonych w postępowaniu ofert, zgodnie 

ze wzorem stanowiącym załącznik nr 3 do specyfikacji.  

Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania 

z  innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w  postępowaniu               

o  udzielenie zamówienia. 

Oświadczenie należy złożyć w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność                                    

z oryginałem. 

W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przedmiotowe oświadczenie składa 

każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. 

4.3. DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA, KTÓRE MA ZŁOŻYĆ WYKONAWCA NA ŻĄDANIE  

ZAMAWIAJĄCEGO CELEM POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA                     

W ART.25 ust. 1 USTAWY- dotyczy wykonawcy, którego oferta  została  najwyżej 

oceniona  

4.3.1. wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat 

przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest 

krótszy w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania  

i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane – wzór załącznik nr 6 do 

SIWZ, 

4.3.1.1 dowody określające czy roboty budowlane, o których mowa w pkt. 3.1.3 ppkt. 1 

wskazane w Wykazie robót budowlanych zostały wykonane zgodnie z przepisami 

prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, 

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

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

charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów- inne dokumenty. 

4.3.1.2. wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, 

w szczególności odpowiedzialnych  za świadczenie usług i kontrolę jakości lub 

kierowania 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- - wzór stanowi załącznik nr 6 

do SIWZ ,  

4.3.2. dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności 

cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z  przedmiotem zamówienia na 

sumę gwarancyjną nie niższą niż 500 000,00 zł. 
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4.3.3. Informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 

13,14 i 21 ustawy oraz odnośnie skazania za  wykroczenie na karę aresztu, w zakresie  

określonym przez Zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 5 i 6 ustawy, 

wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem  terminu składania  ofert albo 

wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu; 

4.3.4. Zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że 

wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż                       

na 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie 

do udziału w postępowaniu, lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł 

porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych  należności 

wraz  z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności  uzyskał przewidziane 

prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub  

wstrzymanie w całości wykonania  decyzji właściwego organu; 

4.3.5. Zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń 

Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo inny dokument 

potwierdzający, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia 

społeczne lub zdrowotne, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem 

terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie  do udziału w  postępowaniu, 

lub inny dokument potwierdzając, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym 

organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub 

grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub 

rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji 

właściwego  organu; 

4.3.6. Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej  ewidencji i informacji o działalności 

gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji,                     

w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1  

ustawy; 

4.3.7. Oświadczenie wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu 

lub ostatecznej decyzji administracyjnej o  zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub 

składek  na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo - w przypadku wydania takiego  

wyroku lub decyzji dokumenty potwierdzające dokonanie płatności tych należności 

wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia 

w sprawie spłat tych należności (załącznik nr 5 do specyfikacji); 

4.3.8. Oświadczenie wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka 

zapobiegawczego zakazu  ubiegania się  o zamówienia publiczne (załącznik nr 5 do 

specyfikacji);  

4.3.9. Oświadczenie wykonawcy o braku wydania prawomocnego wyroku sądu skazującego  

za wykroczenie na karę ograniczenia wolności lub grzywny w zakresie określonym  

przez zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 5 i 6 ustawy (załącznik nr 5 do 

specyfikacji); 
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4.3.10. oświadczenie wykonawcy o braku wydania wobec niego ostatecznej decyzji 

administracyjnej o naruszeniu obowiązków wynikających z przepisów prawa pracy, 

prawa ochrony środowiska lub przepisów o zabezpieczeniu społecznym w zakresie 

określonym przez zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 7 ustawy  (załącznik 

nr 5 do specyfikacji); 

4.3.11. Oświadczenia  wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem  podatków  i opłat lokalnych, 

o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych 

(Dz. U. z 2019 r. poz. 1170 ze zm.) (załącznik nr 5 do specyfikacji); 

4.3.12. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów o których mowa: 

1)   w punkcie 4.3.3 składa informację z odpowiedniego rejestru albo,  w przypadku braku 

takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy  organ sądowy lub 

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

miejsce zamieszkania  ma  osoba, której dotyczy informacja albo dokument w zakresie  

określonym  w art. 24 ust.1 pkt. 13, 14 i 21 oraz  ust. 5 pkt. 5 i 6 ustawy; 

2) w punktach  4.3.4-4.3.6 składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym 

wykonawca ma  siedzibę  lub miejsce zamieszkania, potwierdzające  odpowiednio, że: 

a)  nie zalega  z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub 

zdrowotne albo zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych 

należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub  grzywnami, w szczególności uzyskał 

przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności 

lub  wstrzymanie  w całości wykonania  decyzji właściwego organu  

b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, 

3) Dokumenty o których mowa  w pkt. 4.3.12 ppkt. 1 i ppkt. 2 lit. b, powinny być 

wystawione  nie wcześniej niż  6 miesięcy przed upływem terminu składania  ofert albo 

wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. Dokument, o którym mowa                  

w pkt. 4.3.12 ppkt.2 lit. a)  powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed 

upływem tego terminu. 

4.3.13. Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu 

do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której 

dotyczy dokument wskazany w pkt. 4.3.3., składa dokument, o którym mowa w pkt. 

4.3.12 ppkt. 1) w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 oraz ust. 5 pkt 6 

ustawy. Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał 

dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem 

zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed organem 

sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego 

właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis pkt. 4.3.12. ppkt 3 

stosuje się. 
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4.3.14. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, 

zamawiający może zwrócić się do właściwych organów kraju, w którym miejsce 

zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji 

dotyczących tego dokumentu. 

4.3.15. Jeżeli wykonawca, w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu 

polega  na zdolnościach technicznych  lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub 

ekonomicznej innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy, 

zobowiązany jest na wezwanie Zamawiającego (w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni 

terminie) złożyć w odniesieniu do tych podmiotów dokumenty wymienione  w punktach 

4.3.3 - 4.3.11 (aktualne na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów). 

4.3.16. Jeżeli wykonawca zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia  podwykonawcy, 

który  nie jest podmiotem, na którego zdolnościach lub sytuacji wykonawca polega na 

zasadach określonych w art. 22a ustawy, zobowiązany jest na wezwanie Zamawiającego 

(w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni terminie) złożyć w odniesieniu do tych 

podmiotów dokumenty wymienione  w punktach 4.3.3 - 4.3.11 (aktualnych na dzień 

złożenia oświadczeń lub dokumentów).  

W przypadku oferty wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia 

(konsorcjum) oświadczenia, o których mowa w pkt. 4.1.1. składa oddzielnie każdy  

z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają 

spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie,                 

w którym każdy  z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu 

oraz brak podstaw wykluczenia Dokumenty, o których mowa w pkt. 4.3.3. - 4.3.11. 

obowiązany będzie złożyć każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 

zamówienia 

 

4.4. Forma składania oświadczeń i dokumentów. 

4.4.1. Dokumenty lub oświadczenia składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za 

zgodność z oryginałem. 

4.4.2. Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje przez opatrzenie kopii dokumentu 

lub kopii oświadczenia, sporządzonych w postaci papierowej, własnoręcznym 

podpisem. 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. Poświadczenie 

za zgodność z oryginałem następuje w formie pisemnej lub w formie elektronicznej. 

4.4.3. Pełnomocnictwo należy dołączyć w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie. 
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4.4.4. Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów 

potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy PZP, 

jeżeli Zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego Wykonawcy 

lub 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                             

(t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 346 ze zm.) 

W przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów 

w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych               

i bezpłatnych baz danych, Zamawiający pobiera samodzielnie z tych baz danych 

wskazane przez Wykonawcę oświadczenia lub dokumenty. 

4.4.5.  Dokumenty lub oświadczenia sporządzone w języku obcym są składane wraz                            

z tłumaczeniem na język polski. W przypadku, o którym mowa w pkt 4.4.4., 

Zamawiający może zażądać od Wykonawcy przedstawienia tłumaczenia na język polski 

wskazanych przez Wykonawcę i pobranych samodzielnie przez Zamawiającego 

dokumentów. 

4.4.6. Zamawiający wezwie w wyznaczonym przez siebie terminie do złożenia wyjaśnień 

dotyczących oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy 

PZP. 

4.4.7. Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania 

o udzielenie zamówienia, Zamawiający może na każdym etapie postępowania 

wezwać Wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub 

dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu oraz spełniają warunki 

udziału w postępowaniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że 

złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia 

aktualnych oświadczeń lub dokumentów. 

4.4.8. W zakresie nie uregulowanym niniejszą specyfikacją mają zastosowanie przepisy 

rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie rodzajów dokumentów. 

4.5. UWAGA: Zamawiający zgodnie z art. 24aa ustawy PZP przewiduje możliwość                          

w pierwszej kolejności dokonania oceny ofert, a następnie zbadania, czy 

Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega 

wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. 
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Zamawiający w pierwszej kolejności dokona oceny ofert pod kątem przesłanek 

odrzucenia ofert (art. 89 ust. 1 ustawy) oraz kryteriów oceny ofert opisanych                            

w specyfikacji, po czym dopiero wyłącznie w odniesieniu do Wykonawcy, którego 

oferta została oceniona jako najkorzystniejsza (uplasuje się na najwyższej pozycji 

rankingowej), dokona oceny podmiotowej Wykonawcy, tj. kompletu ważnych 

oświadczeń, a następnie w trybie art. 26 ust. 1 ustawy wezwie do przedłożenia 

wymaganych specyfikacją dokumentów. Jeżeli Wykonawca, o którym mowa w zdaniu 

poprzedzającym, będzie uchylał się od zawarcia umowy, Zamawiający zbada, czy nie 

podlega wykluczeniu oraz czy spełnia warunki udziału w postępowaniu Wykonawca, 

który złożył ofertę najwyżej ocenioną spośród pozostałych ofert. 

 
Rozdział 6. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego                       

z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także 

wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami. 

 

1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji 
Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 
2 dni przed upływem terminu składania ofert – pod warunkiem że wniosek 
o wyjaśnienie treści specyfikacji wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca 
dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.  

2. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji wpłynął po upływie terminu składania 
wniosku, o którym mowa w pkt 1, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający 
może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. 

3. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku,                 
o którym mowa w pkt 1. 

4. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekazuje Wykonawcom, którym 
przekazał specyfikację, bez ujawniania źródła zapytania, a jeżeli specyfikacja jest 
udostępniona na stronie internetowej, zamieszcza na tej stronie. 

5. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania 
ofert zmienić treść. Dokonaną zmianę treści specyfikacji zamawiający udostępnia na 
stronie internetowej. 

6. Jeżeli w wyniku zmiany treści specyfikacji nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia                  
o zamówieniu jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, 
Zamawiający przedłuży termin składania ofert i  poinformuje o tym Wykonawców, 
którym przekazano specyfikację oraz zamieści informacje na stronie internetowej 
Zamawiającego. 

7. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim. 
8. Wnioski, zawiadomienia, informacje oraz pytania przekazywane będą drogą 

elektroniczną. W przypadku, gdy Wykonawca nie posiada poczty elektronicznej musi                
o tym poinformować Zamawiającego. W takiej sytuacji porozumiewanie będzie 
następowało z zachowaniem formy pisemnej. 

9. Wnioski, zawiadomienia oraz inne informacje oraz pytania do Zamawiającego 
przekazywane z zachowaniem formy pisemnej należy kierować na adres Zamawiającego. 
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10. Strona, która otrzymuje wnioski, zawiadomienia oraz inne informacje pocztą 
elektroniczną, zobowiązana jest bez wezwania strony przekazującej do niezwłocznego 
potwierdzenia faktu ich otrzymania. W przypadku braku potwierdzenia otrzymania 
wiadomości przez Wykonawcę, Zamawiający domniemywa, że pismo wysłane przez 
Zamawiającego drogą elektroniczną na wskazany adres e – mail, zostało mu doręczone 
w sposób, który umożliwił Wykonawcy zapoznanie się z treścią pisma. Za datę powzięcia 
wiadomości uważa się dzień, w którym strony postępowania otrzymały informację za 
pomocą poczty elektronicznej. 

11. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie niniejszego 
zamówienia wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z Pełnomocnikiem 
Wykonawców występujących wspólnie. 

12. Zamawiający nie dopuszcza porozumiewania się z Wykonawcami za pomocą faksu. 
13. Forma pisemna zastrzeżona jest dla składania oferty z załącznikami. 
14. Zgodnie z art. 10c ust. 2 w związku z art. 18 ustawy z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie 

ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2016 r. 
poz. 1020 ze zm.) składanie ofert odbywa się za pośrednictwem operatora pocztowego 
w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012r. – Prawo pocztowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 
2188 ze zm.), osobiście lub za pośrednictwem posłańca.  
 

15. Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami 
1. W zakresie przedmiotu zamówienia, osobą upoważnioną do kontaktów                                

z Wykonawcami jest Paweł Czepielik w godz. 8:30 – 15:00, e-mail: 

p.czepielik@lacko.pl 

2. W zakresie procedury przetargowej, osobą upoważnioną do kontaktów                                        

z Wykonawcami jest Małgorzata Krupa w godz. 8:00 – 15:00, e-mail  

przetargi_zgk@lacko.pl 

3. Wnioski, zawiadomienia oraz inne informacje oraz pytania do Zamawiającego 

należy kierować: 

a) na adres poczty elektronicznej: przetargi_zgk@lacko.pl 

b) na adres do korespondencji: Zakład Gospodarki Komunalnej w Łącku,                 

33-390 Łącko 755 

Rozdział 7. Wymagania dotyczące wadium 

1. Wysokość wadium 

Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 20 000,00 zł (słownie: dwadzieścia 

tysięcy złotych 00/100). 

2. Termin oraz forma wnoszenia wadium 

1) Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert. 

2) Wykonawca może wnieść wadium w jednej lub kilku następujących formach:  

a) pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego prowadzony przez Łącki Bank 

Spółdzielczy, Nr rachunku: Łącki Bank Spółdzielczy nr 93 8805 0009 0000 3261 2000 0060               

mailto:p.czepielik@lacko.pl
mailto:przetargi_zgk@lacko.pl
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z dopiskiem: Wadium - Budowa PSZOK w miejscowości Jazowsko - postępowanie nr 

ZGK.271.2.2020”,  

b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - 

kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,  

c) gwarancjach bankowych,  
d) gwarancjach ubezpieczeniowych,  
e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy               
z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości                       
(Dz. U. z 2020 r. poz. 299). 
3) Wadium wnoszone w formie innej niż pieniądz należy złożyć łącznie z ofertą – może być               

w oddzielnej kopercie. 

4) W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu terminem wniesienia wadium jest data 

uznania na rachunku Zamawiającego. 

5) Zamawiający zastrzega, że w razie składania gwarancji lub poręczeń jako wadium 

przetargowego: a) gwarancje oraz poręczenia muszą mieć datę początkową ważności 

równą co najmniej ostatecznemu terminowi składania ofert, a datę końcową ważności 

upływającą najwcześniej w ostatnim dniu związania ofertą. W razie zawieszenia biegu 

terminu związania ofertą lub przedłużenia terminu składania ofert, końcowy termin 

ważności wadium, o którym mowa w pkt 2 lit. b), c), d), e) albo zostanie przedłużony 

przez Wykonawcę, albo wniesie on nowe wadium na przedłużony okres;  

b)  gwarancje oraz poręczenia powinny być wystawione na Gminę Łącko – Zakład Gospodarki 

Komunalnej w Łącku, w treści tych gwarancji oraz poręczeń nie mogą znaleźć się żadne 

postanowienia ograniczające prawo Zamawiającego do ich realizacji;  

c)   gwarancje oraz poręczenia muszą określać bezwarunkowe prawo Zamawiającego do ich 

realizacji, na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego;  

d)  gwarancje oraz poręczenia, w których ograniczono prawa Zamawiającego, lub w których 

uzależniono realizację od spełnienia jakichkolwiek warunków przez Zamawiającego do 

wykonania których Zamawiający nie wyraził zgody na piśmie, uznane zostaną jako nie 

spełniające warunków.  

6) Wadium (złożenie, zwrot, zatrzymanie) realizowane będzie wg zasad określonych                         

w ustawie. 

Rozdział 8. Termin związania ofertą 

1. Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz 
z upływem terminu składania ofert.  

2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może przedłużyć termin 
związania ofertą, z tym że zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed 
upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na 
przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.  

3. Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym 
przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem 
nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu 
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związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek 
wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy jedynie wykonawcy, którego 
oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.  

4. Odmowa wyrażenia zgody, o której mowa w ust. 2., nie powoduje utraty wadium.  
5. Na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 7a ustawy Pzp Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli 

wykonawca nie wyrazi zgody, o której mowa w art. 85 ust. 2 ustawy Pzp, na przedłużenie 

terminu związania ofertą. 

 

Rozdział 9. Opis sposobu przygotowania ofert 

1.  Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.  

2. Oferta musi być sporządzona w języku polskim i pod rygorem nieważności w formie 

pisemnej.  

3. Oferta powinna być napisana pismem maszynowym, komputerowym albo ręcznym  

w sposób czytelny (przy użyciu nośników pisma nie ulegającego usunięciu bez 

pozostawienia śladów). 

4. Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby 

podpisującej ofertę.  

5. Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystym, zamkniętym opakowaniu, w sposób gwarantujący 

zachowanie poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność do terminu 

otwarcia ofert.  

6.  Opakowanie zawierające ofertę winno być zaadresowane do Zamawiającego na adres 

podany w punkcie 1 niniejszej specyfikacji, opatrzone nazwą i adresem Wykonawcy oraz 

oznaczone w sposób następujący: 
 

Oferta przetargowa  

 „Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w ramach zadania „Budowa Punktu 

Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w miejscowości Jazowsko” 
 

Nr postępowania: ZGK.271.2.2020 
 

Nie otwierać przed 21.07.2020 r. godz. 10:15 

 

Rozdział 10. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert 

1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w terminie do dnia 21.07.2020 r. do 

godz. 10:00 - Zakład Gospodarki Komunalnej w Łącku, 33-390 Łącko 755, pok. nr 2 

2. Otwarcie ofert odbędzie się w siedzibie Zamawiającego w dniu 21.07.2020 r. o godz. 10:15  

- Zakład Gospodarki Komunalnej w Łącku, 33-390 Łącko 755, pok. nr 2 

Rozdział 11. Opis sposobu obliczenia ceny 

1. Podana w ofercie cena ma charakter ryczałtowy. 
Powyższą formę wynagrodzenia należy rozumieć w sposób określony w art. 632 ustawy                 

z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2019 r.  poz. 1145 ze zm.): 
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§ 1. Jeżeli strony umówiły się o wynagrodzenie ryczałtowe, przyjmujący zamówienie nie może 

żądać podwyższenia wynagrodzenia, chociażby w czasie zawarcia umowy nie można było 

przewidzieć rozmiaru lub kosztów prac. 

§ 2. Jeżeli jednak wskutek zmiany stosunków, której nie można było przewidzieć, wykonanie dzieła 

groziłoby przyjmującemu zamówienie rażącą stratą, sąd może podwyższyć ryczałt lub rozwiązać 

umowę.” 

2. Cena za wykonanie przedmiotu zamówienia musi być wyrażona w PLN.  
3. Wynagrodzenie obejmuje wszelkie koszty, nakłady i ciężary (w tym publicznoprawne) 

Wykonawcy niezbędne do należytego zrealizowania całości przedmiotu zamówienia, 
zgodnie z postanowieniami specyfikacji i stanowiących jej integralną część załączników, 
 w tym PF-U. Wynagrodzenie to uwzględnia wszystkie ryzyka obciążające Wykonawcę przy 
realizacji zamówienia, a także wykonanie zamówienia w standardzie zapewniającym 
trwałość i jakość zrealizowanych obiektów budowlanych i wykonanych robót. 
Wynagrodzenie winno uwzględniać m.in. koszty: 
1) wykonania wszelkich robót, dostaw i usług niezbędnych dla należytego wykonania 

zamówienia (w tym również, lecz nie wyłącznie: koszty uzyskania niezbędnych badań, 
opinii i ekspertyz, koszty uzyskania wymaganych dla projektowania warunków 
technicznych, koszty sporządzenia wszelkich opracowań projektowo-kosztorysowych, 
koszty uzyskania wymaganych umową oraz przepisami prawa: pozwoleń, uzgodnień, 
sprawdzeń i decyzji, koszty ryzyk ponoszonych przez Wykonawcę, koszty usunięcia 
wad i usterek w przedmiocie zamówienia i/lub usunięcia wszelkich innych 
niezgodności stwierdzonych w ramach czynności odbiorowych i/lub w toku realizacji 
prac, koszty związane z udzieleniem rękojmi i gwarancji na opracowaną dokumentację 
projektową i wykonane roboty budowlane w całym okresie ich obowiązywania); 

2) wykonania robót tymczasowych; 
3) zużycia mediów (w tym wody i energii elektrycznej); 
4) wywozu i utylizacji odpadów z terenu budowy, w tym wszelkich materiałów 

rozbiórkowych i in.; 
5) związane z przeniesieniem na Zamawiającego autorskich praw majątkowych do 

wszelkich Utworów składających się na przedmiot zamówienia, w tym powstałych  
z tytułu przeniesienia uprawnień do wykonywania praw zależnych oraz 
wynagrodzenie z tytułu udzielenia Zamawiającemu wyłącznego upoważnienia do 
wykonywania praw autorskich osobistych do przedmiotu zamówienia; 

6) pełnienia nadzoru autorskiego. 
4. Wynagrodzenie obejmuje również ryzyko Wykonawcy i Jego odpowiedzialność za 

prawidłowe oszacowanie ceny za wykonanie całego zamówienia (jak i poszczególnych 
jego etapów), stąd też jakiekolwiek nieuwzględnienie przez Wykonawcę kosztów 
wymienionych przez Zamawiającego powyżej, jak również niedoszacowanie, pominięcie 
oraz brak dostatecznego rozpoznania zakresu przedmiotu zamówienia w żadnym razie nie 
może stanowić podstawy do ponoszenia przez Zamawiającego jakichkolwiek 
dodatkowych kosztów. 

5. W ramach wynagrodzenia ofertowego, Wykonawca zobowiązany jest do realizacji całego 
zakresu przedmiotu zamówienia, w tym m.in. prac/robót określonych w §2 Załącznika nr 
7 do specyfikacji, załącznikach do tejże, w tym PF-U). 

6. Wynagrodzenie Wykonawcy nie ulega zmianie w przypadku wydłużenia terminu realizacji 
przedmiotowego zamówienia.  
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7. W przypadku ograniczenia zakresu robót (Roboty Zaniechane/Roboty Zamienne), 
obniżenie wskazanego przez Wykonawcę wynagrodzenia nastąpi w oparciu o wartości 
kosztorysowe przyjęte przez Wykonawcę w sporządzonej Dokumentacji Projektowej, jak 
również w Harmonogramie. 

8. W przypadku wystąpienia Robót Zaniechanych, podstawą do określenia zakresu Robót 
Zaniechanych będzie dokumentacja techniczna, a podstawą do określenia wartości tych 
Robót, będzie cena jednostkowa dla tej roboty określona w Harmonogramie. 

9. Cena podana w Formularzu Oferty winna wynikać z kosztorysu ofertowego. Wykonawca, 
którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą będzie zobowiązany złożyć 
Zamawiającemu po podpisaniu umowy kosztorys ofertowy.  

10. Kosztorys ofertowy będzie miał charakter wyłącznie pomocniczy i informacyjny - 
umożliwiający – obok Harmonogramu - rozliczenie ewentualnych robót realizowanych                
w ramach robót zamiennych i dodatkowych, dokonanie zmiany ceny umownej w zakresie 
określonym we wzorze umowy w sprawie zamówienia publicznego lub obliczenia 
należnego wynagrodzenia wykonawcy w przypadku odstąpienia od umowy lub rezygnacji 
zamawiającego z wykonania części przedmiotu umowy. Wykonawca nie ma obowiązku 
załączenia kosztorysu ofertowego do oferty. 

11. Sposób zapłaty i rozliczenia za realizację niniejszego zamówienia zostały zawarte we 
wzorze umowy, stanowiącym Załącznik  nr  7 do specyfikacji. 

12. Do wyliczenia ceny należy przyjąć stawkę należnego podatku VAT. Jeżeli złożono ofertę, 
której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego Zamawiającego zgodnie 
z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym 
wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny takiej oferty 
dolicza do przedstawionej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek 
wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami.  

13. Cena oferty musi zawierać wszelkie koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia 
wynikające wprost z niniejszej specyfikacji, PF-U, jak również w niej nie ujęte, a bez 
których nie można wykonać zamówienia. 

14. Wykonawcy zobowiązani są do bardzo starannego zapoznania się z opisem przedmiotu 
zamówienia, warunkami wykonania i wszystkimi czynnikami mogącymi mieć wpływ na 
cenę realizacji zamówienia.  

15. Skutki finansowe jakichkolwiek błędów w oszacowaniu kosztu zamówienia obciążają 
Wykonawcę zamówienia, a zatem musi on przewidzieć wszystkie okoliczności, które mogą 
wpłynąć na cenę oferty. W związku z powyższym zaleca się szczegółowe zapoznanie się                 
z terenem na którym ma powstać PSZOK. 

10. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielania zaliczek na poczet wykonania 
zamówienia. 

 
Rozdział 12.  OPIS SPOSOBU OCENY OFERT, KRYTERIÓW WYBORU OFERTY,   
                         ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW. 
 
1. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie 

1.1.  Cena – 60% 

1.2. Wydłużenie terminu gwarancji jakości i rękojmi – 40% 

2. Sposób oceny ofert w oparciu o kryteria wskazane w pkt 1. 

2.1. Ocenie poddane zostaną oferty nie podlegające odrzuceniu. 
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2.2. Zamawiający dokona oceny ofert w zakresie kryterium „Cena” (60%), na następujących 

zasadach: 

a) Podstawą oceny ofert w tym kryterium będzie cena brutto za wykonanie przedmiotu 

zamówienia, podana przez Wykonawcę w pkt. 1 Formularza ofertowego, w wierszu 

„Razem”. 

b) Oferta najtańsza spośród ofert nie odrzuconych otrzyma 60 punktów.  

c) Pozostałe oferty proporcjonalnie mniej, według następującej formuły: 

  60x
Cb

Cn
Pc = % x 100 

gdzie: 

Pc – liczba punktów otrzymanych w kryterium „Cena” 

Cn –najniższa cena wśród ofert nie odrzuconych  
Cb – cena oferty badanej  
 

d) Ilość punktów obliczona według powyższej formuły zostanie zaokrąglona do dwóch 

miejsc po przecinku. 

2.3. Zamawiający dokona oceny ofert w zakresie kryterium „Wydłużenie terminu gwarancji 

jakości i rękojmi” (40 %) – przy obowiązkowo wymaganej gwarancji jakości  

i rękojmi obejmującej roboty budowlane, wynoszącej 5 lat - na następujących zasadach: 

 

a)  za przedłużenie terminu gwarancji jakości  i rękojmi do 6 lat – oferta otrzyma  20 pkt; 

b) za przedłużenie terminu gwarancji jakości i rękojmi do 7 lat – oferta otrzyma 40 pkt. 

 

2.4 Punkty zostaną przyznane na podstawie oświadczenia złożonego w pkt 2 wzoru oferty 

(Załącznik nr 1 do specyfikacji). W przypadku, gdy Wykonawca w pkt  2 wzoru oferty 

przedłuży termin gwarancji jakości i rękojmi o więcej niż 7 lat, Zamawiający dla 

przyznania punktacji i oceny oferty uzna, iż Wykonawca zaoferował maksymalny możliwy 

termin przedłużenia gwarancji jakości i rękojmi, czyli 7 lat. W przypadku zaś, gdy 

Wykonawca pozostawi w pkt 2 Wzoru oferty niewypełnioną rubrykę dotyczącą terminu 

przedłużenia gwarancji i rękojmi Zamawiający uzna, iż Wykonawca nie przedłuża terminu 

gwarancji jakości i rękojmi.  Okres gwarancji jakości i rękojmi zaproponowany przez 

Wykonawcę nie może być krótszy aniżeli 5 lat, licząc od daty odbioru końcowego 

przedmiotu zamówienia. 

2.5. Za najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która otrzyma największą ilość punktów 

rozumianą jako suma punktów przyznanych na podstawie kryteriów oceny ofert 

podanych w ust. 1, a obliczonych zgodnie z zasadami określonymi w punktach 2.2 i 2.3,  

2.5. Jeżeli dwie lub więcej ofert uzyska taką samą, łączną ilość punktów w ramach 

poszczególnych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybierze ofertę 

z najniższą ceną, a jeżeli zostaną złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający 

wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym 

przez Zamawiającego ofert dodatkowych. 
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2.6. Zamawiający w celu wyboru oferty najkorzystniejszej nie przewiduje przeprowadzenia 

aukcji elektronicznej. 

Rozdział 13. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po 

wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.                             

                                                                                                                                                                                

1. Termin zawarcia umowy 

1)  Z wykonawcą, który złożył najkorzystniejszą ofertę zostanie podpisana umowa, której 

wzór stanowi Załącznik nr 7 do niniejszej specyfikacji. 

2)  Termin zawarcia umowy określony zostanie w informacji o wynikach postępowania. 

3) Termin zawarcia umowy może ulec zmianie w przypadku złożenia przez któregoś 

z Wykonawców odwołania. 

4)  O nowym terminie zawarcia umowy wybrany Wykonawca zostanie poinformowany po 

zakończeniu postępowania odwoławczego. 

5)  Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyla się od zawarcia umowy lub nie 

wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Zamawiający może 

wybrać ofertę najkorzystniejszą z pozostałych ofert, bez ponownego przeprowadzania 

oceny, chyba że w postępowaniu o udzielenie zamówienia jest tylko jedna ważna oferta. 

2. Inne postanowienia 

1)  Osoby reprezentujące Wykonawcę przy podpisywaniu umowy powinny posiadać ze sobą 

dokumenty potwierdzające ich umocowanie do podpisania umowy, o ile umocowanie to 

nie będzie wynikać z dokumentów załączonych do oferty. 

2)  Przed zawarciem umowy Zamawiający może zażądać od Wykonawcy dostarczenia 

kserokopii uprawnień zawodowych osób biorących udział w realizacji zamówienia,                 

o których mowa w Rozdziale 5 pkt. 3.1.3. ppkt 2) niniejszej specyfikacji wraz z kserokopią 

zaświadczenia właściwego oddziału Izby Inżynierów Budownictwa potwierdzającą ich 

przynależność do Izby (jeżeli dotyczy). Kserokopie te muszą być potwierdzone za 

zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. 

3)  Jeżeli oferta Wykonawców występujących wspólnie zostanie wybrana, Zamawiający 

zażąda przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, przedłożenia 

kserokopii umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. Umowa regulująca 

współpracę podmiotów występujących wspólnie – umowa o wspólnej realizacji 

zamówienia określać ma między innymi sposób reprezentowania grupy podmiotów oraz 

zakres i rodzaj odpowiedzialności poszczególnych podmiotów za wykonanie 

zamówienia, z tym jednak zastrzeżeniem, że odpowiedzialność podmiotów jest wobec 

Zamawiającego solidarna, co musi być zapisane w tej umowie. 

4) Najpóźniej w dniu zawarcia umowy Wykonawca przedstawi ponadto: 

a) zaakceptowany przez Zamawiającego szczegółowy kosztorys ofertowy. Zamawiający 

zastrzega sobie prawo do wezwania Wykonawcy w celu wyjaśnienia sposobu 

kalkulacji ceny. 
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b) zakres, wykaz rzeczowo-finansowy robót, które Wykonawca będzie wykonywał 

osobiście, a które za pomocą podwykonawców; 

c) wydruk informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu z KRS Wykonawcy wraz                    

z uchwałą właściwego organu Spółki wyrażającą zgodę (ewentualnie oświadczenie                 

o braku obowiązku sporządzenia przedmiotowej uchwały) na zawarcie umowy                    

a w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą wydruk                       

z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej RP 

5) Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą najpóźniej w dniu 
podpisania umowy wniesie zabezpieczenie należytego wykonania umowy, o którym 
mowa w Rozdziale 14 specyfikacji. 

 

Rozdział 14. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania 

umowy. 

1. Wysokość zabezpieczenia należytego wykonania umowy 

Zamawiający będzie wymagał od Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za 

najkorzystniejszą, złożenia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w kwocie 

stanowiącej 7 % ceny ofertowej brutto podanej w jego ofercie. 

2. Termin oraz forma wnoszenia zabezpieczenia należytego wykonania umowy 

1) Zabezpieczenie należytego wykonania umowy należy wnieść przed zawarciem umowy lub 

najpóźniej w dniu jej zawarcia. 

2) Zabezpieczenie można będzie wnieść w jednej lub kilku następujących formach:  

a) pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: Łącki Bank Spółdzielczy, 

Nr rachunku: 93 8805  0009 0000 3261  2000  0060 z dopiskiem: „Zabezpieczenie 

nwu – Zaprojektowanie i wykonanie PSZOK w miejscowości Jazowsko -  

postępowanie nr ZGK.271.2.2020”. Uwaga: Za termin wniesienia zabezpieczenia                    

w formie pieniężnej przyjmuje się termin uznania na rachunku Zamawiającego,  

b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – 

kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,  

c) gwarancjach bankowych,  

d) gwarancjach ubezpieczeniowych,  

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

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

Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2020 r. poz. 299). 

3. Postanowienia dotyczące zabezpieczenia wnoszonego w formie innej niż pieniądz 

1) Zabezpieczenie wnoszone w formie innej niż pieniądz należy złożyć w formie oryginału              

w pokoju nr 2 w siedzibie Zamawiającego (wymóg porządkowy), tj. Zakład Gospodarki 

Komunalnej w Łącku, 33-390 Łącko 755. 

2) Zamawiający nie wyraża zgody na wniesienie zabezpieczenia przez potrącenie z należności 

za częściowo wykonane roboty budowlane. 
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3) W przypadku wnoszenia zabezpieczenia w innej formie niż pieniądz, Zamawiający 

wymaga, aby kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady 

przedmiotu umowy wynosiła 30% wysokości zabezpieczenia. 

4) Zwrot zabezpieczenia nastąpi zgodnie z art. 151 ust. 1 i ust. 3 ustawy Pzp. 

5) Zabezpieczenie należytego wykonania umowy realizowane będzie wg zasad określonych    

w ustawie PZP. 

Rozdział 15. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do 

treści zawartej umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

1. Z wykonawcą, który złoży najkorzystniejszą ofertę zostanie zawarta umowa, której wzór 

stanowi załącznik nr 7 do niniejszej specyfikacji. 

2. Sytuacje, kiedy będzie możliwość zmiany umowy oraz warunki takich zmian określa 

szczegółowo wzór umowy, stanowiący załącznik nr 7 do niniejszej specyfikacji. 

Rozdział 16. Wymagania dotyczące umów o podwykonawstwo. 

Wymagania stawiane przez Zamawiającego w odniesieniu do umów o podwykonawstwo 

robót budowlanych/ dostaw i usług zostały szczegółowo opisane w Projekcie umowy, 

stanowiącym Załącznik nr 7 do specyfikacji (vide: postanowienia § 19 Projektu umowy).  

Rozdział 17. Pouczenie o środkach ochrony prawnej 

1. Wykonawcom, a także innemu podmiotowi, który ma lub miał interes w uzyskaniu 
zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez 
Zamawiającego przepisów ustawy przysługują środki ochrony prawnej, tj.: odwołanie 
oraz skarga do sądu na zasadach zawartych w dziale VI ustawy – Środki ochrony prawnej. 

2. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności 
Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania 
czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy. 

3. Odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności, o których mowa w art. 180 ust.                      
2 ustawy. 

4. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności przez 
Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe 
przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne                         
i prawne uzasadniające wniesienie odwołania. 

5. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej w postaci 
papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym 
podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym. 

6. Odwołanie wnosi się w terminach określonych w dziale VI Rozdział 2 ustawy – Środki 
ochrony prawnej. 

7. W przypadku wniesienia odwołania wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub 
postanowień specyfikacji Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert. 

8. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu 
związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Izbę orzeczenia.  
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9. Koszty postępowania odwoławczego Strony ponoszą stosownie do jego wyniku,                           
z zastrzeżeniem art. 186 ust. 6 ustawy. 

10. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania 
odwoławczego przysługuje skarga do Sądu Okręgowego w Nowym Sączu. 

11. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni 
od dnia doręczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej, przesyłając jednocześnie jej 
odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora 
wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (t.j. 
Dz. U. z 2018 r., poz. 2188 ze zm.) jest równoznaczne z jej wniesieniem. 

12. Od wyroku sądu lub postanowienia kończącego postępowanie w sprawie nie przysługuje 
skarga kasacyjna. 

Rozdział 18. Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych 

osobowych przez Zamawiającego 

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych przez Zamawiającego 

została zamieszczona w Załączniku nr 9 do niniejszej specyfikacji, stanowiącym jej integralną 

część.  
 

Rozdział 19. Pozostałe informacje i postanowienia 

1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 

2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 

3. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 

4. Zamawiający nie określa kluczowych części zamówienia, które Wykonawca winien 

wykonać siłami własnymi. 

5. Adres poczty elektronicznej oraz strony internetowej Zamawiającego znajduje się                 

w Rozdziale 1. Adresy poczty elektronicznej osób upoważnionych do kontaktu                               

z Wykonawcami znajdują się w Rozdziale 6 niniejszej specyfikacji. 

6. Rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą zamówienia odbywać się będą                 

w złotych polskich. Zamawiający nie przewiduje rozliczeń w walutach obcych. 

7. W przypadku przedkładania przez Wykonawcę dokumentów zawierających 

informacje podane w walucie innej niż PLN, Zamawiający  w stosownych przypadkach 

dokona ich przeliczenia na PLN na podstawie  średniego kursu walut podanego przez 

NBP (tabela A) z dnia ukazania się ogłoszenia o niniejszym  postępowaniu                          

w Biuletynie Zamówień  Publicznych. 

8. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej. 

9. Zamawiający nie przewiduje stosowania wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 4 

ustawy.  

Rozdział 19. Załączniki do specyfikacji 

Załącznik nr 1 - Formularz oferty Wykonawcy. 
Załącznik nr 2 - Oświadczenie Wykonawcy, 
Załącznik nr 3 -  Wzór oświadczenia o przynależności/braku przynależności do 

grupy  kapitałowej, 
Załącznik nr 4 - Zobowiązanie podmiotu trzeciego do udostępnienia zasobów, 

http://lex.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.1160843&full=1
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Załącznik nr 5 - Oświadczenie Wykonawcy (orzeczone zakazy), 
Załącznik nr 6 - Wykaz robót i wykaz osób, 
Załącznik nr 7 -          Wzór umowy, 
Załącznik nr 8 -         Program Funkcjonalno-Użytkowy, 
Załącznik nr 9 -         Klauzula RODO, 
Załącznik nr 10 -      Mapa poglądowa do celów projektowych, 
Załącznik nr 11 -      Regulamin utrzymania czystości i porządku w Gminie Łącko 
 


