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1. INFORMACJE WPROWADZAJĄCE 

1.1. Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sława Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  
z siedzibą w Sławie przy ulicy Henryka Pobożnego 11, zaprasza do składania ofert  
w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego. Jednostką 
prowadzącą Postępowanie jest Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sława Spółka  
z ograniczoną odpowiedzialnością. 

1.2. Postępowanie jest prowadzone na podstawie Działu III Rozdziału V ustawy z dnia 29 
stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2019r., poz.1843 
z późn. zm.), przepisów wykonawczych wydanych na jej podstawie oraz niniejszej 
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

1.3. Użyte w SIWZ terminy mają następujące znaczenie: 
1) „Ustawa” - ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst 

jednolity Dz.U. z 2019r., poz.1843 z późn. zm.), 
2) „Ustawa Prawo budowlane” – ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. 

z 2020 r., poz. 1333 ze zm.), 
3) „Postępowanie” – należy przez to rozumieć, w myśl Ustawy, postępowanie o udzielenie 

zamówienia publicznego, prowadzone przez Zamawiającego na podstawie Działu III, 
Rozdziału V Ustawy oraz niniejszej SIWZ, 

4) „SIWZ” lub „Specyfikacja”– Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, 
5) „IDW” – Instrukcja dla Wykonawców, stanowiąca Tom I SIWZ 
6) „Jednolity Dokument” – Jednolity Europejski Dokument Zamówienia sporządzony 

zgodnie z wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu 
wykonawczym Komisji Europejskiej wydanym na podstawie art. 59 ust 2 dyrektywy 
2014/24/UE oraz art. 80 ust. 3 dyrektywy 2014/25/UE. 

7) „OPZ” – Opis Przedmiotu Zamówienia, stanowiący Tom III Specyfikacje Techniczne 
Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB), Przedmiary Robót oraz 
Dokumentacja Projektowa, 

8) „Zamówienie ” – należy przez to rozumieć zamówienie publiczne, którego przedmiot 
został w sposób szczegółowy opisany w Tomie III niniejszej SIWZ, 

9) „WU”- warunki umowy stanowiące tom II SIWZ; 
10) „Budowa”- budowa w rozumieniu Ustawy Prawo budowlane, 
11) „Przebudowa”- przebudowa w rozumieniu Ustawy Prawo budowlane, 

Jeżeli terminy (pojęcia) użyte w SIWZ posiadają definicje ustawowe lub są używane w ustawie  
w określonym znaczeniu, to na potrzeby niniejszej SIWZ należy rozumieć je w taki sposób jaki wynika 
z tych ustaw, chyba że z niniejszej SIWZ wynika inaczej. 
 

2. KRÓTKI OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 
2.1. Wspólny słownik zamówień (CPV) 

Nazwy i kody robót według kodu numerycznego głównego Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) i 
Słownika uzupełniającego są następujące: 

Kod CPV Nazwa robót 
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę 
45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne 
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45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania 
ścieków 

45111100-9 Roboty rozbiórkowe 

45223000-6 Roboty budowlane w zakresie konstrukcji 
45320000-6 Roboty izolacyjne 
45232423-3 Roboty budowlane w zakresie przepompowni ścieków 
45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne 
45310000-3 Zewnętrzne sieci kablowe 
45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 
45350000-5 Instalacje mechaniczne 

 
2.2. Przedmiot zamówienia: 

 
A. Opis przedmiotu Zamówienia  

I. ZAKRES RZECZOWY  
1) Modernizacja oczyszczalni ścieków w Sławie  

Zakres rzeczowy obejmuje: 
1. Przebudowa istniejącego rurociągu tłocznego Dn280 mm kolidującego z projektowanym 

Bioreaktorem, 
2. Demontaż zużytych instalacji i urządzeń oraz rozbiórkę nieczynnych instalacji: 

a) demontaż pomp P12,P17,P18 ścieków oczyszczonych w istniejącej komorze czerpnej 
pompowni;  

b) demontaż rurociągu tłocznego ścieków przemysłowych Dn150 w obrębie projektowanej 
wiaty;  

c) demontaż odcinka rurociągu tłocznego ścieków oczyszczonych; 
3. Budowę komory pomiarowej ścieków oczyszczonych, 
4. Budowę komory przelewowej na dopływie do zbiornika retencyjnego, 
5. Budowa rurociągu budowa rurociągu tłocznego ścieków oczyszczonych RTŚ.2 - D280 od 

pompowni ścieków oczyszczonych do komory pomiarowej;  
6. Budowa rurociągu tłocznego ścieków oczyszczonych od komory pomiarowej do punktu 

wpięcia do nowego rurociągu na granicy działki oczyszczalni ścieków; 
7. Budowa rurociągu tłocznego ścieków oczyszczonych na terenie oczyszczalni ścieków;  
8. Instalacja pompy P-16, i wymiana istniejących pomp P-17, P-18 w pompownia ścieków 

oczyszczonych;  
9. Budowa przepompowni odcieków z wiaty magazynowej przetworzonego osadu;  
10. Budowa kanału grawitacyjnego Ks 200 odprowadzającego odcieki z wiaty magazynowej do 

przepompowni; 
11. Budowa rurociągu tłocznego Rt40 odcieków od przepompowni odcieków do istniejącej studni 

„Sr” na kanalizacji wewnętrznej oczyszczalni ścieków;  
12. Budowa rurociągu tłocznego RtD110 ścieków ze zbiornika zlewni ścieków dowożonych do 

istniejącej Studni „K” na kanalizacji Ks500 oczyszczalni ścieków; 
13. Instalacja pompy w istniejącym zbiorniku ścieków dowożonych;  
14. Budowa rurociągu tłocznego RtD160 ścieków przemysłowych; 
15. Budowa rurociągu tłocznego ścieków surowych D160 z komory defosfatacji do projektowanej 

nowej komory denitryfikacji; 
16. Budowa rurociągu osadu recyrkulowanego RtD200 od projektowanej studni „S.2” przy 

osadniku wtórnym, do istniejącej pompowni osadów;  
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17. Budowa kanału grawitacyjnego Ks250 ścieków oczyszczonych od projektowanej studni „S.3” 
przy osadniku do projektowanej studni „S.8” na istniejącym kanale dopływowym D500 
ścieków oczyszczonych do pompowni ścieków; 

18. Budowa kanału ściekowego grawitacyjnego Ks200 z zaplecza projektowanego bloku 
biologicznego od projektowanej studni „S.11” do istniejącej studni „Si” na istniejącym kanale 
dopływowym D500 ścieków do komory defosfatacji.  

19. Wykonanie placu manewrowego z drogą dojazdową 
20. Rozbudowa instalacji elektrycznej (zasilającej, oświetleniowej) i AKPiA: 

a) w zakresie instalacji elektrycznych:  
o wymianę kabli zasilających rozdzielnicę RG oczyszczalni,  
o zasilanie z rozdzielnicy RG nowoprojektowanych rozdzielnic i tablic,  
o likwidacja istniejących rozdzielnic technologicznych R3 i R8 w terenie 

zewnętrznym oraz R4 w pomieszczeniu sterowni,  
o zainstalowanie nowej projektowanej rozdzielnicy technologicznej RT w sterowni 

stacji dmuchaw obejmującej zasilanie urządzeń ze zdemontowanych rozdzielnic 
oraz zasilanie nowych projektowanych urządzeń,  

o zasilenie nowej tablicy obiektowej TA.3,  
o zasilanie projektowanych i przebudowywanych obiektów i urządzeń,  
o instalacje siły, sterowania, oświetlenia, gniazd,  
o instalacje uziemiające i połączeń wyrównawczych,  
o instalacje odgromowe.  
o układanie kabli w kanalizacji kablowej w terenie zewn.  
o wymiana szafki zasilającej z falownikiem dmuchawy na ścianie zewn. budynku 

mechanicznego oczyszczania ścieków  
b) W zakresie instalacji AKPiA:  

o zabudowa nowego systemu sterowania zbudowanego w oparciu: o nowy 
sterownik PLC serii BMXP342020 zabudowany w nowej szafie SA, 
zlokalizowanej w dyspozytorni oraz połączonych z nim interfejsów sieciowych 
WAGO 750-362 z modułami wejść/wyjść zlokalizowanych na obiektach 
oczyszczalni w nowych i istniejących szafach sterownikowych w miejscu 
zdemontowanych starych sterowników,   

o zabudowa nowego systemu SCADA oczyszczalni w dyspozytorni w oparciu  
o nowe stanowisko dyspozytorskie, monitory i serwery.  

o likwidacja istniejących zewnętrznych szaf sterownikowych S02 i S06,  
o wpięcie sygnałów ze zdemontowanych szaf do nowej szafy SA/D,  
o wpięcie sygnałów z istniejących szaf sterownikowych do nowych interfejsów 

sieciowych,   
o wykonanie instalacji światłowodowej w kanalizacji wtórnej,   
o układanie kabli w kanalizacji kablowej w terenie zewn. 

21. Budowa komory rozdziału ścieków na dopływie do zbiornika retencyjnego 
22. Demontaż istniejącego silosu na wapno  
23. Demontaż istniejącej kraty gęstej i kraty rzadkiej w budynku mechanicznego oczyszczania 

ścieków. 
24. Montaż w miejscu kraty gęstej zaprojektowanego sita. 
25. Montaż kraty gęstej w miejscu zdemontowanej kraty rzadkiej na obejściu. 
26. Demontaż przepustnicy z napędem elektrycznym na rurociągu DN 500 pomiędzy komorą 

defosfatacji a komorą denitryfikacji. 
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27. Montaż zasuwy nożowej z trzpieniem niewznoszącym z napędem elektrycznym w miejscu 
uprzednio zdemontowanej przepustnicy z napędem elektrycznym na rurociągu DN 500 
pomiędzy komorą defosfatacji i komorą denitryfikacji. 

28. Demontaż starych i montaż nowych pomp na obiekcie oczyszczalni ścieków. 
29. Demontaż starych i montaż nowych mieszadeł na obiekcie oczyszczalni ścieków. 
 
Projektowane parametry oczyszczalni ścieków: 
Qdśr – średnio dobowa ilość ścieków   1400 + 2600 = 4000 m3/d 
Qdmax – maksymalna dobowa ilość ścieków  1540 + 2960 = 4500 m3/d 
Qhmax – maksymalna godzinowa ilość ścieków 122,5 + 227,5 = 350 m3/h 
Qhmax biologia – maksymalna godzinowa ilość ścieków dopływająca na reaktory biologiczne  
350 m3/h  

 
2) Wiata magazynowa użyźniacza glebowego 

Zakres rzeczowy obejmuje budowę wiaty wraz z odwodnieniem liniowym poszczególnych sekcji 
magazynowych w tym: 
1. budowa płyty żelbetowej stanowiącej posadzkę wydzielonych kwater magazynowych;  
2. budowa odwodnienia liniowego poszczególnych kwater wiaty magazynowej;  
3. budowa konstrukcji ścian oporowych wiaty;  
4. budowa zadaszenia I ścian osłonowych wiaty;  
5. wykonanie instalacji oświetleniowej wiaty. 

 
3) Instalacja technologiczna do wytwarzania użyźniacza glebowego 

Zakres rzeczowy obejmuje budowę instalacji technologicznej do wytwarzania użyźniacza glebowego 
w tym: 
1. demontaż prasy taśmowej do odwadniania osadów;  
2. demontaż przenośnika śrubowego wapna z silosa do mieszarki;  
3. demontaż mieszarki osadu z wapnem;  
4. demontaż przenośnika śrubowego osadu zmieszanego z wapnem;  
5. demontaż przenośnika śrubowego osadu odwodnionego z prasy do mieszarki;  
6. demontaż stacji przygotowania polielektrolitu; 
7. dostawa i montaż ciągi technologicznego do wytwarzania użyźniacza glebowego obejmującego: 

a. prasę odwadniającą;  
b. stacja przygotowania i dozowania polielektrolitu;  
c. zbiornik buforowy odwodnionego osadu;  
d. silos wapna palonego;  
e. dozownik mikroporcjowy wapna;  
f. granulator;  
g. skruber z wymiennikiem ciepła;  
h. system zasilająco – sterujący;  
i. zespół przenośników osadu odwodnionego (prasa – zbiornik buforowy – taśmociąg)   
j. przenośnik osadu odwodnionego (zbiornik buforowy - granulator)  
k. przenośnik wapna (silos – dozownik mikroporcjowy);  
l. podajnik wapna (mikrodozownik - granulator)  
m. przenośnik taśmowy transportujący gotowy produkt z reaktora do węzła załadunku 

produktu; 
8. Zakres prac adaptacyjnych istniejącego pomieszczenia na potrzeby ciągu technologicznego:  
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a.  wykonanie okna w ścianie budynku o wymiarach 150cm x 100cm dla wprowadzenia 
przenośnika taśmowego.  

b. wykonanie okna w ścianie budynku o wymiarach 60cm x 60cm dla wprowadzenia   
przenośnika wapna;  

c. wykonanie otworu D300mm w ścianie budynku dla instalacji odprowadzającej 
oczyszczone powietrze ze skrubera;  

d. doprowadzenie wody z instalacji wewnętrznej do skrubera d32 PVC;  
e. odprowadzenie odcieków ze skrubera do kanalizacji wewnętrznej budynku   

9. Budowa wiaty do odbioru gotowego nawozu użyźniającego. 
 
Podstawowym założeniem procesu technologicznego do wytwarzania użyźniacza glebowego jest 
przetworzenie osadu ściekowego wytwarzanego na oczyszczalni ścieków w taki sposób, aby uzyskać w 
pełni wartościowy organiczno - mineralnego środek poprawiający właściwości gleby. Proces 
technologiczny polegał będzie na przeprowadzeniu reakcji wapna palonego z wodą zawartą  
w osadzie w warunkach egzotermicznych. Osad odwodniony na prasie odwadniającej podawany jest do 
reaktora (granulatora), do którego równocześnie w odpowiednich proporcjach podawane jest wapno 
palone wysokoreaktywne.  
 
W procesie wykorzystywane jest wyłącznie ciepło reakcji chemicznej, która przebiega w temperaturze 
60 ÷ 140˚C. W rezultacie zastosowania powyższej technologii powstaje suchy wysterylizowany, 
bezpieczny w transporcie i składowaniu produkt, wolny od patogenów i niestwarzający zagrożenia 
epidemiologiczno-sanitarnego. 
 
 
Całość przedmiotu Zamówienia obejmuje wykonanie następujących elementów: 

 Wykonanie dokumentacji powykonawczej, w tym: 
 opracowanie regulaminów technicznych, we współpracy z Zamawiającym, na podstawie 

Instrukcji , po zakończeniu robót budowlanych, w zakresie wszystkich branż, 
 opracowanie geodezyjnej dokumentacji powykonawczej. 

 
2.3. Szczegółowy opis przedmiotu Zamówienia każdej Części zamówienia, 

przedstawiony został w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót 
Budowlanych (STWIORB), Przedmiarze Robót stanowiącym oraz Części opisowej 
i rysunkowej Dokumentacji projektowej, stanowiącej Tom III do niniejszej SIWZ. 

 

3. OKRES REALIZACJI ZAMÓWIENIA 

3.1. Okres realizacji Zamówienia:  
Czas na rozpoczęcie robót wyznacza się na do 1 miesiąca od podpisania umowy. 
Czas (Termin) na Ukończenie wyznacza się na 8 miesięcy (zgodnie z ofertą)  
oraz zgodnie z zapisami Subklauzuli 8.13 Warunków Szczególnych Umowy, znajdujących się 
w Tomie II SIWZ. 
 

4. ZAMÓWIENIA CZĘŚCIOWE 

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 
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5. OFERTA WARIANTOWA 

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. 
   

6. ZAMÓWIENIA NA PODOBNE ROBOTY BUDOWLANE 

Zamawiający nie przewiduje udzielenie zamówień, o których mowa w art. 134 ust. 6 pkt 3 ) Ustawy.  
 

7. WALUTA, W JAKIEJ PROWADZONE BĘDĄ ROZLICZENIA ZWIĄZANE Z 

REALIZACJĄ NINIEJSZEGO ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 

Wszelkie rozliczenia związane z realizacją niniejszego Zamówienia będą prowadzone w złotych 
polskich (PLN). Szczegółowe zasady oraz sposób rozliczeń określony został w Warunkach Umowy 
stanowiących Tom II niniejszej SIWZ.  
 

8. WARUNKI JAKIE MUSZĄ SPEŁNIAĆ WYKONAWCY – DOTYCZY 

WSZYSTKICH CZĘŚCI 

8.1. W Postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy, wobec których brak jest podstaw do 
wykluczenia z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12-23 Ustawy z wyłączeniem 
przesłanek określonych w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. d i pkt 14 Ustawy w zakresie 
przestępstwa określonego w art. 24 ust. 1 pkt. 13 lit. d Ustawy (przesłanki wykluczenia 
obligatoryjne) oraz w art. 24 ust. 5 pkt 1, 5 i 6 Ustawy (przesłanki wykluczenia 
fakultatywne) oraz spełniający warunki udziału określone w pkt 8.2 IDW. 

8.2. Zgodnie z art. 22 ust. 1b Ustawy, o udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się 
Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące: 

8.2.1. Kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o 
ile wynika to z odrębnych przepisów, 

8.2.2. Sytuacji ekonomicznej lub finansowej, 
8.2.3. Zdolności technicznej lub zawodowej. 

8.3. 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. 

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

8.3.2. Zamawiający będzie oceniał, czy udostępnione Wykonawcy przez inne podmioty 
zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna 
pozwolą na wykazanie przez Wykonawcę spełnienia warunków udziału w 
postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu wykluczenia, o 
których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-23 Ustawy z wyłączeniem przesłanek 
określonych w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. d) i pkt 14 w zakresie przestępstwa 
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określonego w art. 24 ust. 1 pkt. 13 lit. d) Ustawy oraz w art. 24 ust. 5 pkt 1, 5 i 6 
Ustawy. 

8.3.3. Jeżeli Wykonawca, wykazuje spełnienie warunków, o których mowa w punkcie 8 
SIWZ i powołuje się na zasoby innych podmiotów w celu wykazania braku wobec 
niego podstaw do wykluczenia oraz spełnienia, w zakresie, w jakim powołuje się 
na ich zasoby, warunków udziału w Postępowaniu – zamieszcza informację o tych 
podmiotach w oświadczeniu, o którym mowa w pkt. 9.1. niniejszej SIWZ. 

8.3.4. W celu oceny, czy Wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji innych 
podmiotów na zasadach określonych 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, Zamawiający żąda 
dokumentów, które określą w szczególności: 
 zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu, 

 sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy 
wykonaniu Zamówienia, 

 zakres i okres udziału innego podmiotu, przy wykonywaniu Zamówienia,  

 czy podmiot, na zdolnościach, którego Wykonawca polega w odniesieniu do 
warunków udziału w postępowaniu dotyczących doświadczenia, zrealizuje 
roboty budowlane, których wskazane zdolności dotyczą. 

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

8.5. Jeżeli zdolność techniczna lub zawodowa lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa 
podmiotu, o którym mowa w pkt. 8.3.2, nie potwierdza spełnienia przez Wykonawcę 
warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy 
wykluczenia, Zamawiający żąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez 
Zamawiającego: 

 zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami, 

 zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, 
jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację ekonomiczną 
lub finansową. 

8.6. Zamawiający ustala następujące szczegółowe warunki udziału w Postępowaniu: 
8.6.1. W zakresie warunku określonego w punkcie 8.2.3, IDW Wykonawcy wykażą, że 

w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres 
prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonali, w sposób 
należyty: 
 min. 2  zamówienia polegające na budowie lub rozbudowie lub modernizacji 

oczyszczalni ścieków z gospodarką osadową o przepustowości min. 3500 
RLM, lub budowie, rozbudowie lub modernizacji sieci sanitarnej 
z infrastrukturą tj. przepompownie, lokalne punkty tłoczne itp. o wartości 
robót minimum 1 min PLN brutto każda. 

 
Ocena spełniania w/w warunku nastąpi na podstawie przedstawionych przez Wykonawcę dokumentów, 
o których mowa w punkcie 8 IDW. 
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8.6.2. W zakresie warunku określonego w punkcie 8.2.3 IDW wymagane jest 
wykazanie przez Wykonawcę dysponowania osobami zdolnymi do wykonania 
Zamówienia, zgodnie z poniższym wyszczególnieniem: 

 
 

Lp. Osoba 
1 Kierownik budowy – 1 osoba 

Uprawnienia (kwalifikacje 
zawodowe) 

- wykształcenie wyższe techniczne 
- posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania 
robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej 
w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, 
wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i 
kanalizacyjnych bez ograniczeń, 

Doświadczenie  - posiada co najmniej 5 (pięć) lat doświadczenia 
zawodowego, na stanowisku Kierownika Budowy (w 
rozumieniu ustawy Prawo budowlane), w tym na co 
najmniej 2 inwestycjach polegających na budowie, 
rozbudowie lub modernizacji sieci sanitarnych z 
infrastrukturą tj. przepompownie, lokalne punkty 
tłoczne itp. o wartości co najmniej 1 mln PLN każda. 

2 Kierownik robót – TECHNOLOG - 1 osoba  
 Uprawnienia (kwalifikacje 

zawodowe) 
Wykształcenie wyższe techniczne, 
Posiadający uprawnienia budowlane do kierowania 
robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej 
w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, 
wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i 
kanalizacyjnych bez ograniczeń 

Doświadczenie - posiada co najmniej 5 (pięć) lata doświadczenia 
zawodowego, na stanowisku Kierownika robót (w 
rozumieniu ustawy Prawo budowlane), w tym: 
-  na co najmniej 1 inwestycji polegającej na budowie, 
rozbudowie lub modernizacji oczyszczalni ścieków   
o przepustowości min 3.000 RLM oraz  
- na co najmniej jednej inwestycji polegającej na 
budowie, rozbudowie lub modernizacji sieci 
sanitarnych z infrastrukturą tj. przepompownie, 
lokalne punkty tłoczne itp. o wartości co najmniej 500 
tys. PLN. 

3 Kierownik robót – branża AKPiA - 1 osoba  
 Uprawnienia (kwalifikacje 

zawodowe) 
Wykształcenie wyższe techniczne, 
Posiadający uprawnienia budowlane do kierowania 
robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej 
w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych 
i elektroenergetycznych bez ograniczeń,   

Doświadczenie - posiada co najmniej 5 (pięć) lata doświadczenia 
zawodowego, na stanowisku Kierownika robót (w 
rozumieniu ustawy Prawo budowlane) w tym na co 
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najmniej 2 inwestycjach polegających na budowie, 
przebudowie lub modernizacji instalacji AKPiA na 
obiektach przemysłowych o wartości, co najmniej 100 
tys. PLN każda. 

 
Przez ww. uprawnienia budowlane Zamawiający rozumie uprawnienia budowlane, o których mowa w 
ustawie z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 ze zm.) lub odpowiadające 
im ważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów prawa, 
lub odpowiednich przepisów obowiązujących na terenie kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub 
miejsce zamieszkania, uznanych przez właściwy organ, zgodnie z ustawą z dnia 22 grudnia 2015 r. o 
zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej 
(tj. Dz.U. 2020, poz. 220 ze zm.) W przypadku osób, które są obywatelami państw członkowskich Unii 
Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej oraz państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o 
Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym (w rozumieniu art. 4a 
ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa 
(t.j. Dz.U.2016 r.,poz. 1725), osoby wyznaczone do realizacji zamówienia posiadają uprawnienia 
budowlane do kierowania robotami budowlanymi, wyszczególnione wyżej jeżeli: 
 nabyły kwalifikacje zawodowe do wykonywania działalności w budownictwie, równoznacznej 

wykonywaniu samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej, odpowiadające posiadaniu uprawnień budowlanych do kierowania 
robotami budowlanymi, oraz 

 posiadają odpowiednią decyzję o uznaniu kwalifikacji zawodowych lub w przypadku braku 
decyzji o uznaniu kwalifikacji zawodowych zostały spełnione w stosunku do tych osób 
wymagania, o których mowa w art. 20a ust. 2-6 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach 
zawodowych architektów, inżynierów budownictwa, dotyczące świadczenia usług 
transgranicznych. 

Stosownie do art. 12 ust. 7 Ustawy Prawo Budowlane, podstawę do wykonywania samodzielnych 
funkcji technicznych w budownictwie stanowi m.in. wpis na listę członków właściwej izby samorządu 
zawodowego, potwierdzony zaświadczeniem wydanym przez tę izbę. Zgodnie z art. 12 a ww. ustawy, 
samodzielne funkcje techniczne w budownictwie mogą również wykonywać osoby, których 
odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych. 
 
Ocena spełniania w/w warunku nastąpi na podstawie przedstawionych przez Wykonawcę dokumentów, 
o których mowa w punkcie 9 IDW. 
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8.7. Z postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający wykluczy Wykonawcę, wobec 
którego zachodzi którakolwiek przesłanka określona w art. 24 ust.1 pkt 12-23 Ustawy z 
wyłączeniem przesłanek określonych w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. d) i pkt 14 w zakresie 
przestępstwa określonego w art. 24 ust. 1 pkt. 13 lit. d) Ustawy oraz w art. 24 ust. 5 pkt 
1, 5 i 6 Ustawy.         

8.8. W przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 19 Ustawy, przed wykluczeniem 
Wykonawcy, Zamawiający zapewnia temu Wykonawcy możliwość udowodnienia, że 
jego udział w przygotowaniu Postępowania nie zakłócił konkurencji. Zamawiający 
wskazuje w protokole sposób zapewnienia konkurencji.        

8.9. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, 
o której mowa w art. 86 ust. 5 Ustawy, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o 
przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa 
w art. 24 ust. 1 pkt. 23 Ustawy. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może 
przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia 
konkurencji w Postępowaniu. W przypadku konsorcjum, oświadczenie składa oddzielnie 
każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. 

8.10. Zamawiający, może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie Postępowania o 
udzielenie zamówienia. 

 

9. DOKUMENTY, JAKIE POWINNI DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU 

POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW OKREŚLONYCH W PUNKCIE 

8 IDW - DOTYCZY CZĘŚCI NR 1 i 2. 

9.1. W celu wykazania, że brak jest podstaw do wykluczenia z Postępowania oraz na 
potwierdzenie spełnienia warunków udziału w Postępowaniu, każdy z Wykonawców 
zobowiązany jest złożyć Jednolity Dokument, wzór stanowi Załącznik nr 2 do IDW. W 
części IV JEDZ Kryteria Kwalifikacji Wykonawca może ograniczyć się do wypełnienia 
sekcji α w części IV i nie musi wypełniać żadnej z pozostałych sekcji w części IV. 

9.2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców (Konsorcjum), 
Jednolity Dokument składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o 
zamówienie. Jednolity Dokument potwierdza w szczególności brak podstaw wykluczenia 
i spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w którym każdy z 
Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udział w postępowaniu. W części IV 
JEDZ Kryteria Kwalifikacji Wykonawca może ograniczyć się do wypełnienia sekcji α w 
części IV i nie musi wypełniać żadnej z pozostałych sekcji w części IV. 

9.3. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku 
istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje 
się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu składa także Jednolity Dokument 
dotyczący każdego z tych podmiotów wraz ze zobowiązaniem, którego wzór stanowi 
Załącznik nr 3 do IDW. W części IV JEDZ Kryteria Kwalifikacji Wykonawca może 
ograniczyć się do wypełnienia sekcji α w części IV i nie musi wypełniać żadnej z 
pozostałych sekcji w części IV. 

9.4. Wykonawca wskazujący w Jednolitym Dokumencie części zamówienia, których 
wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom oraz informację o podwykonawcach, 
na zasobach których Wykonawca polega, jeśli jest już wiadome Wykonawcy jakim 
podwykonawcom zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia w celu wykazania 
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braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia, składa Jednolity Dokument dotyczący 
każdego z tych podwykonawców. 

9.5. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta 
została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 
dni, aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających 
okoliczności, o których mowa w Jednolitym Dokumencie. 

9.6. W przypadku, gdy Wykonawca powołuje się na zasoby innych podmiotów, wezwie 
Wykonawcę,  którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym 
terminie, nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub 
dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w Jednolitym 
Dokumencie dotyczącym każdego z tych podmiotów, w zakresie pkt 9.8.1–9.8.8. 

9.7. Dokumenty i oświadczenia wymagane od Wykonawcy na potwierdzenie spełniania 
warunków udziału w postępowaniu: 

9.7.1. 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 (wzór wykazu stanowi Załącznik Nr 4  do IDW), dowody określające 
czy roboty budowlane wymienione w wykazie zostały wykonane należycie, 
zawierające w szczególności informacje o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z 
przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o 
których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz 
którego roboty budowlane były wykonywane, 

9.7.2. wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w 
szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie 
robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, 
uprawnień i doświadczenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a 
także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do 
dysponowania tymi osobami (wzór wykazu stanowi Załącznik Nr 5 do IDW), 

9.8. Dokumenty i oświadczenia wymagane od Wykonawcy na potwierdzenie braku podstaw 
wykluczenia Wykonawcy z postępowania: 

9.8.1. informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 
21 Ustawy, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania 
ofert, 

9.8.2. informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 
14 (z wyłączeniem przesłanki zawartej w art. 24 ust. 1 pkt 13 d) Ustawy oraz w zakresie 
określonym w art. 24 ust. 5 pkt 6 Ustawy wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy 
przed upływem terminu składania ofert, 

9.8.3. informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 
13 (z wyłączeniem przesłanki zawartej w art. 24 ust. 1 pkt 13 d) Ustawy oraz w zakresie 
określonym w art. 24 ust. 5 pkt 5 Ustawy, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy 
przed upływem terminu składania ofert – w odniesieniu do osób fizycznych, 

9.8.4. odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności 
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu 
wykazania braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 Ustawy, 

9.8.5. oświadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka 
zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne (sporządzone zgodnie 
ze wzorem zawartym w Załączniku nr 7  do IDW), 

9.8.6. oświadczenie Wykonawcy o braku wydania prawomocnego wyroku sądu skazującego 
za wykroczenie na karę ograniczenia wolności lub grzywny w zakresie określonym 
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przez Zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 Ustawy (sporządzone zgodnie 
ze wzorem zawartym w Załączniku nr 6 do IDW), 

9.8.7. oświadczenie Wykonawcy o wydaniu albo braku wydania wobec niego prawomocnego 
wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem 
podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne (sporządzone 
zgodnie ze wzorem zawartym w Załączniku nr 8  do IDW) a w przypadku wydania 
takiego wyroku lub decyzji - dokumenty potwierdzające dokonanie płatności należności 
wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia 
w sprawie spłat tych należności Ustawy, w przypadku jeśli wydano wobec Wykonawcy 
prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o zaleganiu z 
uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, 

9.8.8. oświadczenie Wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do grupy 
kapitałowej; w przypadku przynależności do grupy kapitałowej Wykonawca może 
złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że 
powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w 
postępowaniu (wzór wykazu stanowi Załącznik Nr 9 do IDW). 

9.9. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów wymienionych w pkt 9.8.1– 9.8.4. 
składa dokumenty wg. § 7 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w 
sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 poz. 1126), tj.: 

9.9.1. informacja 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 (z wyłączeniem przesłanek zawartych w art. 24 
ust. 1 pkt 13 d) i 21 oraz art. 24 ust. 5 pkt 1, 5 i 6 Ustawy); 

9.9.2. dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub 
miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani 
nie ogłoszono upadłości. 

9.9.3. dokumenty i oświadczenia, o których mowa w pkt. 9.8.5; 9.8.6; 9.8.7 i 9.8.8 
9.10. Dokumenty, o których mowa w pkt 8.9.1 i 8.9.2 powinny być wystawione nie wcześniej 

niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 
9.11. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce 

zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których 
mowa w pkt 9.9.1 i 9.9.2 zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio 
oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego 
reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed 
notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym, albo organem samorządu 
zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce 
zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Terminy zawarte w pkt 
9.10. stosuje się odpowiednio. 

9.12. Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do 
osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której 
dotyczy dokument wskazany w pkt 9.8.1– 9.8.3, składa dokument, o którym mowa w pkt 
9.9.1, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13,14 (z wyłączeniem przesłanek 
zawartych w art. 24 ust. 1 pkt 13 d) i 21 oraz art. 24 ust. 5 pkt 1, 5 i 6 Ustawy. Jeżeli w 
kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie 
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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. Dokument powinien być wystawiony nie 
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 
Zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać wykonawców do złożenia 
wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie 
podlegają wykluczeniu, 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. 

9.13. Dokumenty, na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu i braku 
podstaw wykluczenia, inne niż oświadczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1pkt. 13,14 
oraz w art.24 ust 5 pkt.1,5 i 6 Ustawy, składane są w formie elektronicznej opatrzonej 
kwalifikowanym podpisem elektronicznym w oryginale lub kopii poświadczonej za 
zgodność z oryginałem. 

9.14. 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 elektronicznej. 

 

10. OFERTA WSPÓLNA 

10.1.  Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie niniejszego Zamówienia. 
10.2.  Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie Zamówienia muszą ustanowić  

i wskazać Pełnomocnika do reprezentowania ich w Postępowaniu o udzielenie 
niniejszego Zamówienia albo reprezentowania w Postępowaniu o udzielenie niniejszego 
Zamówienia i zawarcia umowy w sprawie Zamówienia publicznego – zgodnie z 
postanowieniem art. 23 Ustawy. 

10.3.  W przypadku składania oferty wspólnej, warunki szczegółowe określone w punkcie 8.6 
uznaje się za spełnione, jeśli spełniają je łącznie wszyscy Wykonawcy składający ofertę 
wspólną. 

10.4.  Dokumenty i oświadczenia, o których mowa w punkcie 9.8 IDW, składa odrębnie każdy 
z Wykonawców składających ofertę wspólną. 

10.5.  Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z Pełnomocnikiem. 
 

11. WADIUM 

11.1.  Każdy Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swą ofertę wadium w wysokości: 
80.000 zł (słownie: osiemdziesiąt tysięcy złotych). 

11.2.  Wadium musi być wniesione w formie zgodnej z art. 45 ust. 6 Ustawy. 
11.3.  Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert, wskazanym w 

punkcie 15.1 IDW. 
11.4.  Potwierdzeniem skutecznego wniesienia wadium będzie: 

a) w przypadku wadium w formie pieniężnej - zaksięgowanie na rachunku bankowym 
Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert;  

b) w przypadku wadium w formie innej niż pieniężna - oryginał dokumentu 
wadialnego(gwarancji lub poręczenia). Dokument należy przekazać przed upływem terminu 
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składania ofert w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem 
elektronicznym. 

11.5.  W przypadku wnoszenia przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji, gwarancja ma 
być co najmniej gwarancją bezwarunkową, nieodwołalną i płatną na pierwsze pisemne 
żądanie Zamawiającego, do której zastosowanie będzie miało prawo polskie.    

11.6.  Gwarancje i poręczenia muszą zawierać (oprócz elementów właściwych dla każdej 
formy, określonych przepisami prawa): 

a) nazwę i adres Zamawiającego, 
b) oznaczenie (numer) i nazwa postępowania, 
c) termin ważności wadium – odpowiadający terminowi związania ofertą, zgodnie z pkt 14.1 

IDW. 
11.7.  Wadium wnoszone w pieniądzu należy przelać na następujący rachunek 

Zamawiającego: 
 

Nazwa Banku: Bank Spółdzielczy we Wschowie Oddział w Sławie 
Nr rachunku: 55 8669 0001 2009 0092 0845 0001 

SWIFT: GBWCPLPP 
 

W tytule przelewu należy podać: 
 

„Wadium w Postępowaniu: ……………….. wraz ze wskazaniem nazwy zadania………… 
 

(Zamawiający informuje, że oprocentowanie w/w rachunku wynosi 0,00%) 
 

11.8.  Wykonawca jest zobowiązany podać w treści przelewu bankowego numer referencyjny 
Zamówienia. 

11.9.  Zamawiający zwróci wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty 
najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z zastrzeżeniem pkt. 11.10 IDW oraz 
treści art. 46 ust. 4 a i 5 Ustawy. 

11.10. Wykonawcy, którego oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza, Zamawiający 
zwróci wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie Zamówienia publicznego 
oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

11.11. Zamawiający zażąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu 
zwrócono wadium na podstawie pkt. 11.9 IDW, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia 
odwołania jego oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi 
wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 

11.12. Okoliczności przepadku wadium oraz zasady jego zaliczenia na poczet zabezpieczenia 
należytego wykonania umowy określa Ustawa. 

11.13. Beneficjentem gwarancji wadialnej jest Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sława, ul. 
Henryka Pobożnego 11; 67-410 Sława 

11.14. W przypadku oferty wspólnej Zamawiający dopuszcza podział kwoty wadium 
pomiędzy Członków Konsorcjum bądź wspólników spółki i jego wniesienie w częściach 
o ile suma tych części będzie równa kwocie wadium określonej w pkt. 11.1 oraz pod 
warunkiem, że w treści każdej gwarancji będzie wskazany cały skład Konsorcjum lub 
wspólników spółki. 

11.15. Zamawiający zatrzymuje wadium, jeżeli: 
11.15.1. Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a Ustawy, 

z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów 
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potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 Ustawy, oświadczenia, 
o których mowa w art. 25a ust. 1 Ustawy, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na 
poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 Ustawy, co spowodowało 
brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę, jako najkorzystniejszej. 

11.15.2. Wykonawca, którego oferta została wybrana: 
a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach 

określonych w ofercie; 
b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; 
c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn 

leżących po stronie Wykonawcy. 
 

12. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY 

12.1.  Cena podana w formularzu oferty powinna być ceną kompletną, jednoznaczną, 
ostateczną i powinna obejmować łączną wycenę wszystkich elementów przedmiotu 
zamówienia właściwą dla danej części przedmiotu zamówienia. 

12.2.  Cena ofertowa musi uwzględniać wszystkie należne Wykonawcy elementy 
wynagrodzenia wynikające z tytułu przygotowania, realizacji i rozliczenia przedmiotu 
zamówienia, w tym wszystkie wymagania niniejszej SIWZ oraz obejmować wszelkie 
koszty bezpośrednie i pośrednie, jakie poniesie Wykonawca z tytułu prawidłowego i 
terminowego wykonania całości przedmiotu zamówienia, zysk oraz wszelkie wymagane 
przepisami podatki i opłaty. 

12.3.  Ofertę należy sporządzić przy uwzględnieniu warunku, że całość materiałów oraz 
środków wykonawczych niezbędnych do wykonania zamówienia dostarcza Wykonawca. 

12.4.  Wykonawca oblicza cenę (z VAT) oferty na podstawie dokumentacji technicznej 
(projekty budowlane i wykonawcze) oraz Specyfikacji technicznych wykonania i odbioru 
robót budowlanych, które stanowią Załącznik do SIWZ. Cena musi być wyrażona w 
złotych polskich, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, niezależnie od 
wchodzących w jej skład elementów. 

12.5.  Wynagrodzenie ma charakter ryczałtowy, zgodnie z art. 632 ustawy Kodeks Cywilny,  
i powinno zawierać wszelkie koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia 
uwzględniając zakres czynności i obowiązków wynikających z opisu przedmiotu 
zamówienia. Cenę ofertową jak i zakres oraz ilości przewidzianych do wykonania prac, 
Wykonawca ustala także wtedy, gdy nie zostały one ujęte i opisane w dokumentacji 
projektowej, a bez których - zgodnie z zasadami sztuki budowlanej – nie można wykonać 
przedmiotu zamówienia. 

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

12.7.  Przedmiary robót stanowiące Załącznik do SIWZ mają jedynie charakter pomocniczy 
dla kalkulacji ceny ryczałtowej. Przedmiary robót nie stanowią opisu przedmiotu 
zamówienia a ich udostępnienie wykonawcom jako załącznika do SIWZ nie zwalnia 
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wykonawcy z obowiązku należytej kalkulacji ceny ryczałtowej podawanej w ofercie w 
oparciu o dokumentację projektową i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót. 

12.8.  Sposób zapłaty i rozliczenia za realizację niniejszego Zamówienia, określone zostały 
w Tomie II niniejszej SIWZ. 

 

13. ZŁOŻENIE OFERTY 

13.1.  Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania 
oferty dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na mini portalu. Klucz publiczny 
niezbędny do zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę jest dostępny dla wykonawców na 
mini portalu. W formularzu oferty Wykonawca zobowiązany jest podać adres skrzynki 
ePUAP, na którym prowadzona będzie korespondencja związana z postępowaniem. 

13.2.  Oferta powinna być sporządzona w języku polskim z zachowaniem postaci 
elektronicznej w formacie danych: doc., docx. i podpisana kwalifikowanym podpisem 
elektronicznym. Sposób złożenia oferty, w tym zaszyfrowania oferty opisany został w 
Regulaminie korzystania z mini portalu. Ofertę należy złożyć w oryginale. Zamawiający 
nie dopuszcza złożenia skanu oferty opatrzonej kwalifikowanym podpisem 
elektronicznym 

13.3.  Wszelkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 
16 kwietnia 1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, które Wykonawca zastrzeże 
jako tajemnicę przedsiębiorstwa, powinna zostać złożona w osobnym pliku wraz z 
jednoczesnym zaznaczeniem polecenia „ Załącznik stanowiący tajemnicę 
przedsiębiorstwa” a następnie wraz z plikami stanowiącymi jawną część skompresowane 
do jednego pliku archiwum (ZIP). 

13.4.  Do oferty należy dołączyć: Formularz ofertowy – Załącznik nr 1, Załącznik do oferty – 
Załącznik nr 1A, Ofertę cenową – Załącznik nr 1b oraz Jednolity Europejski Dokument 
Zamówienia – Załącznik nr 2 w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym 
podpisem elektronicznym, a następnie wraz z plikami stanowiącymi ofertę 
skompresować do jednego pliku archiwum (ZIP). 

13.5.  Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę 
za pośrednictwem Formularza do złożenia: zmiany, wycofania oferty dostępnego na 
ePUAP i udostępnionych również na mini portalu. Sposób zmiany i wycofania oferty 
został opisany w Instrukcji użytkownika dostępnej na mini portalu. 

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

13.7.  Ofertę należy złożyć w terminie do 11.03.2021r. do godziny 11.00. 

14. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 

14.1. Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez 60 dni. Bieg terminu związania 
ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 

14.2.  Przedłużenie okresu związania ofertą jest dopuszczalna 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 
związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek 
wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy jedynie Wykonawcy, którego 
oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.  
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15. OTWARCIE OFERT 

15.1.  Otwarcie ofert nastąpi w dniu 11.03.2021r. o godzinie 12.00. 
15.2.  Otwarcie ofert następuje poprzez użycie aplikacji do szyfrowania ofert dostępnej na mini 

portalu i dokonywane jest poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert za pomocą klucza 
prywatnego. 

15.3.  Otrawcie ofert jest jawne, Wykonawcy mogą uczestniczyć w sesji otwarcia ofert. 
15.4.  Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie internetowej 

informację z otwarcia ofert.  
 

16. WIZYTA NA PLACU BUDOWY 

16.1.  Wykonawcy zaleca się odwiedzenie i sprawdzenie miejsca Robót oraz jego otoczenia w 
celu oceny, na własną odpowiedzialność, koszt i ryzyko, czynników koniecznych do 
przygotowania jego oferty i podpisania umowy w niniejszym Postępowaniu. 

16.2.  Wizyta na placu budowy nie będzie organizowana przez Zamawiającego. W celu 
uzyskania zezwoleń wejść na teren Wykonawca jest zobowiązany zgłosić wizytę do 
Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sława Sp. z o.o, ul. Długa 1; 67-410 Sława. 

 

17. TRYB I SPOSÓB OCENY OFERT 

17.1.   Zamawiający może skorzystać z uprawnienia  wynikającego z art.  24 aa ust.1 Ustawy. 
17.2.  W toku dokonywania oceny złożonych ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez 

Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert. 
17.3.  Zamawiający poprawi w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie, oczywiste omyłki 

rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek 
oraz inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze Specyfikacją Istotnych Warunków 
Zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty, niezwłocznie 
zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona. 

17.4.  Ocena zgodności ofert z wymaganiami Zamawiającego przeprowadzona zostanie 
wyłącznie na podstawie analizy dokumentów, jakie Wykonawca zawarł w swej ofercie. 

17.5.  Ocenie podlegać będzie zarówno formalna jak i merytoryczna zgodność oferty z 
wymaganiami niniejszej SIWZ. 

17.6.   Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które: 
a) zostaną złożone w terminie; 
b) nie zostaną odrzucone przez Zamawiającego; 
c) zostaną złożone przez Wykonawców niewykluczonych przez Zamawiającego niniejszego 

Postępowania. 
17.7.  W przypadku skorzystania przez Zamawiającego z uprawnienia, o którym mowa w pkt 

17.1., pkt 17.6 lit. b i c, nie mają zastosowania. 
17.8.  W celu oceny ofert Zamawiający przyjmuje następujące kryteria: 

 
Kryterium 1: Cena (C) – waga 80% 
Kryterium 2: Termin gwarancji (G) – waga 10%  
Kryterium 3: Termin realizacji (T) – waga 10% 

 
17.8.1. Sposób oceny oferty w kryterium „Cena”: 
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Najwyższą liczbę punktów (80 pkt) otrzyma oferta zawierająca najniższą cenę brutto za 
wykonanie danej Części Przedmiotu zamówienia, a każda następna oferta, odpowiednio 
zgodnie ze wzorem: 

 
                                      Cena najniższa oferowana (brutto) 

Cena =   ------------------------------------------------        x 100 punktów x 80% 
                                          Cena badanej oferty (brutto) 
 
Liczba punktów przyznanych danej ofercie będzie przez Zamawiającego podawana w 
zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku.          

 
17.8.2. Sposób oceny oferty w kryterium „Termin Gwarancji”: 

- Termin gwarancji 36 miesięcy – 0 punktów, 
- Termin gwarancji 48 miesięcy – 5 punktów, 
- Termin gwarancji 60 miesiące – 10 punktów 

 
W ramach kryterium „Przedłużony okres gwarancji” oceniane będzie przyjęcie przez 
Wykonawcę zobowiązania do udzielenia gwarancji w okresie dłuższym niż wymagany 
minimalny okres gwarancji, który wynosi 36 miesięcy. 
 
Obowiązki Wykonawcy oraz uprawnienia Zamawiającego dla gwarancji jakości udzielonej w 
wydłużonym okresie, są tożsame z obowiązkami i uprawnieniami określonymi w IDW dla 
podstawowego 36-miesięczngo okresu gwarancji. 
Wykonawca zamieści informację o oferowanym okresie gwarancji w ofercie (Formularz oferty 
stanowi Załącznik nr 1). 
 
17.8.3. Sposób oceny oferty w kryterium „Termin realizacji ” 
 za zaoferowanie wykonania zamówienia  w terminie 8 miesięcy, wykonawca otrzyma – 0 

punktów, 
 za zaoferowanie wykonania zamówienia w terminie 7 miesięcy, wykonawca otrzyma – 5 

punktów, 
 za zaoferowanie wykonania zamówienia w terminie 6 miesięcy, wykonawca otrzyma – 10 

punktów. 
 

17.8.4. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która otrzyma największą łączną liczbę 
punktów w poszczególnych kryteriach oceny ofert w danej części zamówienia 
(C+G+T). 

 

18. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO 

WYKONANIA UMOWY 

18.1.  Zamawiający ustala zabezpieczenie należytego wykonania umowy zawartej w wyniku 
Postępowania o udzielenie niniejszego Zamówienia w wysokości 5% ceny całkowitej brutto 
podanej w ofercie. 

18.2. Wybrany Wykonawca zobowiązany jest wnieść zabezpieczenie należytego wykonania 
umowy w formie przewidzianej w art. 148 ust. 1 Ustawy przed podpisaniem umowy.  
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18.3. W przypadku wnoszenia przez Wykonawcę zabezpieczenia należytego wykonania umowy w 
formie gwarancji, gwarancja ma być, co najmniej gwarancją bezwarunkową, nieodwołalną, 
płatną na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego, do której zastosowanie będzie miało 
prawo polskie. W treści gwarancji nie mogą być wymienione jakiekolwiek warunki i 
dokumenty uzasadniające roszczenie. Treść gwarancji powinna być zasadniczo zgodna z 
załączonym do IDW wzorem. Przed złożeniem gwarancji Wykonawca uzyska od 
Zamawiającego akceptację jej treści. 

18.4. Gwarancje i poręczenia muszą zawierać (oprócz elementów właściwych dla każdej formy, 
określonych przepisami prawa): nazwę i adres Zamawiającego, oznaczenie (numer i nazwa) 
umowy. 

18.5. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wnoszone w pieniądzu należy przelać na 
następujący rachunek Zamawiającego: 

Nazwa Banku: Bank Spółdzielczy we Wschowie Oddział w Sławie 
Nr rachunku: 55 8669 0001 2009 0092 0845 0001 

SWIFT: GBWCPLPP 
Za termin wniesienia zabezpieczenia uznaje się termin zaksięgowania na rachunku 

Zamawiającego. Na przelewie należy podać następującą treść: „Zabezpieczenie należytego 
wykonania umowy (wpisać właściwy numer umowy)”. 

 
18.6. Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, Zamawiający przechowuje je na 

oprocentowanym rachunku bankowym (na dzień ogłaszania postępowania). Zamawiający 
zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku 
bankowego, na którym było ono przechowane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego 
rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy. 

18.7. W przypadku oferty wspólnej dopuszcza się podział zabezpieczenia należytego wykonania 
umowy pomiędzy Wykonawców składających ofertę, przy czym suma jego wszystkich części 
nie może być niższa od wymienionej w punkcie 18.1 IDW. 

18.8. W przypadku wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w każdej 
dopuszczalnej przez Zamawiającego formie innej niż pieniądz, Wykonawca jest zobowiązany 
do dostarczenia bezpośrednio do Zamawiającego (osobie wyznaczonej do kontaktów dla 
przedmiotowego Zamówienia) lub za pośrednictwem banku prowadzącego rachunek 
wystawcy zabezpieczenia, oryginału dokumentu potwierdzającego  zabezpieczenia 
należytego wykonania umowy w wysokości żądanej przez Zamawiającego, wraz z 
potwierdzeniem banku prowadzącego rachunek wystawcy zabezpieczenia lub notariusza, 
jeśli wystawcą zabezpieczenia nie jest bank, że podpisy złożone na dokumencie 
zabezpieczenia należą do osób upoważnionych do reprezentowania wystawcy 
zabezpieczenia. 

18.9. Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy będzie obowiązywało w okresie o 30 dni 
dłuższym od dnia dokonania Odbioru końcowego albo dokonania ostatniego Odbioru 
Końcowego, zaś zabezpieczenie wykonania w Okresie Zgłaszania Wad będzie obowiązywało 
w okresie o 15 dni dłuższym od daty upływu Okresu Zgłaszania Wad. Zamawiający zwróci 
Wykonawcy Zabezpieczenie Wykonania w wysokości 70 % w ciągu 30 dni od dnia 
dokonania Odbioru końcowego albo dokonania ostatniego Odbioru końcowego, jeżeli były 
dokonywane Odbiory Końcowe dla Odcinków albo innych części Robót niebędących 
Odcinkami. 

18.10. Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady w wykonaniu 
Zamówienia wynosi 30% wysokości zabezpieczenia i zostanie zwrócona nie później niż 15 
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dni po upływie okresu rękojmi za wady potwierdzonego wystawieniem Świadectwa 
Wykonania. 

18.11. Zamawiający wyraża zgodę na wniesienie przez Wykonawcę zabezpieczenia wykonania 
umowy zgodnie z art. 150 ust. 4 ustawy pzp, jako tworzenie go poprzez potracenia z 
należności za częściowo wykonane usługi lub roboty budowlane, przy czym w dniu zawarcia 
umowy wykonawca jest zobowiązany do wniesienia, co najmniej 30% kwoty zabezpieczenia 
w formie przewidzianej w pkt. 18.2 SIWZ. Zamawiający zastrzega, że wniesienie pełnej 
wysokości zabezpieczenia powinno nastąpić do połowy okresu, na który zostanie zawarta 
umowa. 

19. ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCE WYKONAWCOM 

19.1.  Wykonawcom, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu 
Zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez 
Zamawiającego przepisów Ustawy, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w 
art. 179 i następnych Ustawy. 

19.2.  Wobec niezgodnej z przepisami Ustawy czynności Zamawiającego podjętej w toku 
Postępowania lub w przypadku zaniechania przez Zamawiającego dokonania czynności, 
do których podjęcia zobowiązany jest Zamawiający przepisami Ustawy, Wykonawca 
może wnieść odwołanie. 

19.3.  Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo 
elektronicznej podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy 
pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego 
wymagania dla tego rodzaju podpisu. 

19.4.  Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do 
wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed 
upływem tego terminu. 

19.5.  Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności 
Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli informacje te zostały 
przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 Ustawy zdanie drugie, albo w terminie 
15 dni – jeżeli informacje zostały przesłane w inny sposób. 

19.6.  Odwołanie wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wnosi 
się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii 
Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na 
stronie internetowej. 

19.7.  Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 18.5 i 18.6 IDW wnosi się w 
terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności 
można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego 
wniesienia. 

 

20. PODWYKONAWSTWO 

20.1.  Zamawiający dopuszcza powierzenie całości Zamówienia podwykonawcom. 
Wykonawca zobowiązany jest wskazać w Jednolitym Dokumencie części Zamówienia, 
których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom oraz podać firmy tych 
podwykonawców. Konieczność powierzenia podwykonawcom realizacji jakiegoś 
elementu Zamówienia, wynikła w trakcie realizacji zamówienia, wymaga uzyskania 
zgody Zamawiającego. 
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20.2.  Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy 
z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia. 

20.3.  Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty 
budowlane zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są 
roboty budowlane, jest obowiązany, w trakcie realizacji zamówienia publicznego na 
roboty budowlane, do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy, przy czym 
podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy 
na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy. 

20.4.  Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty 
budowlane przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię 
zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w 
terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości 
mniejszej niż 0,5% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego. Wyłączenie, o 
którym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości 
większej niż 50 000 zł. 

20.5.  W przypadku zmiany lub rezygnacji 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, iż 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. 

20.6.  Jeżeli powierzenie podwykonawcy do wykonania części zamówienia na roboty 
budowlane lub usługi następuje w trakcie jego realizacji, Wykonawca na żądanie 
Zamawiającego przedstawi dokumenty potwierdzające brak podstaw wykluczenia 
wobec tego podwykonawcy. 

20.7.  Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że wobec danego podwykonawcy zachodzą podstawy 
wykluczenia, Wykonawca obowiązany jest zastąpić tego podwykonawcę lub 
zrezygnować z powierzania wykonania części zamówienia podwykonawcy. 

20.8.  Zapisy pkt.20.6 oraz 20.7 mają zastosowanie do dalszych podwykonawców. 
 

21. SPOSÓB KOMUNIKOWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI  
21.1.  W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja pomiędzy Zamawiającym a 

Wykonawcami w szczególności składania ofert, oświadczeń, wniosków, zawiadomień 
oraz przekazywanie informacji odbywa się elektronicznie za pośrednictwem 
dedykowanego formularza dostępnego na ePUAP oraz udostępnionego przez mini portal 
(Formularz do komunikacji). We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym 
postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy posługują się numerem ogłoszenia (TED lub 
ID postępowania). 

21.2.  Zamawiający może również komunikować się z Wykonawcami za pomocą poczty 
elektronicznej, email: sekretariat@zwik.slawa.pl  

21.3.  Dokumenty elektroniczne, oświadczenia lub elektroniczne kopie dokumentów lub 
oświadczeń składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem do komunikacji, jako 
załączniki. Zamawiający dopuszcza również możliwość składania dokumentów 
elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń za 
pomocą poczty elektronicznej, na wskazany w pkt. 21.2 adres email. Sposób 
sporządzenia dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii 
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dokumentów lub oświadczeń musi być zgodny z wymaganiami określonymi w 
rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2017r. w sprawie użycia  
środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
publicznego oraz udostępnienia i przechowywania dokumentów elektronicznych oraz 
rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016r., w sprawie rodzajów 
dokumentów, jakich można żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o 
udzielenie zamówienia.  

 

22. PRACOWNICY ZAMAWIAJĄCEGO UPOWAŻNIENI DO KONTAKTOWANIA 

SIĘ Z WYKONAWCAMI 

Osobą upoważnioną przez Zamawiającego do kontaktowania się z Wykonawcami jest:  
Pan Jarosław Hermaszewski– Prezes ZWiK Sława,  e-mail: sekretariat@zwik.slawa.pl, fax 68 356 53 
05 
 

23. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ 

DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W 

SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO. 

23.1. Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, zobowiązany jest przed 
podpisaniem umowy, w terminie wskazanym przez Zamawiającego, przedłożyć 
Zamawiającemu:   
 jeżeli ofertę złożyli Wykonawcy występujący wspólnie, powinni oni przedłożyć umowę 

konsorcjum lub umowę spółki; 
 zabezpieczenie należytego wykonania umowy, o którym mowa w pkt 18 SIWZ. 

23.2. W przypadku nieprzedłożenia przez Wykonawcę wymaganych dokumentów, umowa nie 
zostanie zawarta z winy Wykonawcy, natomiast wniesione wadium zostanie zatrzymane, a 
ponadto Zamawiający będzie uprawniony do dochodzenia odszkodowania na zasadach 
ogólnych (za szkodę spowodowaną uchyleniem się od zawarcia umowy). 

 

24. KLAUZULA INFORMACYJNA RODO 

24.1.  Zamawiający działając na mocy art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z 
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 
z 2016 r., str. 1-88), zwanego dalej: „RODO”, informuje Pana/Panią*1, że: 
24.1.1. Administratorem Danych Osobowych jest Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z 

o.o, z siedzibą pod adresem: ul. Henryka Pobożnego 11; 67-410 Sława; 
24.1.2. w Spółce, począwszy od dnia 25-05-2018r., funkcjonuje adres e-mail: 

sekretariat@zwik.slawa.pl Inspektora Ochrony Danych Andrzeja Szczęsnego  
w Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. udostępniony osobom, których 
dane osobowe są przetwarzane przez Spółkę; 

24.1.3. dane osobowe będą przetwarzane w celu: 

                                                           
1 dotyczy osoby fizycznej, osoby fizycznej prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą, pełnomocnika Wykonawcy będącego osobą 
fizyczną, członka organu zarządzającego Wykonawcy będącego osobą fizyczną lub osoby fizycznej skierowanej do przygotowania i 
przeprowadzenia postępowania o udzielenie Zamówienia 
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a) przeprowadzenia postępowania o udzielenie Zamówienia; 
b) wyłonienia wykonawcy oraz udzielenia Zamówienia poprzez zawarcie Umowy; 
c) przechowywania dokumentacji postępowania o udzielenie Zamówienia na wypadek 

kontroli prowadzonej przez uprawnione organy i podmioty; 
d) przekazania dokumentacji postępowania o udzielenie Zamówienia do archiwum, a 

następnie jej zbrakowania (trwałego usunięcia i zniszczenia); w zakresie:  
 dane zwykłe – imię, nazwisko, zajmowane stanowisko, miejsce pracy oraz 

posiadane kwalifikacje zawodowe wymagane do spełnienia warunków udziału w 
postępowaniu/realizacji Umowy, a także w przypadku złożenia pełnomocnictwa, 
oświadczeń i innych dokumentów - dane osobowe w nim zawarte; 

24.1.4. podstawą prawną przetwarzania danych osobowych przez Spółkę jest art. 6 ust. 1 lit. c 
i f RODO, przy czym za prawnie uzasadniony interes Spółki wskazuje się konieczność 
przeprowadzenia postępowania o udzielenie Zamówienia; 

24.1.5. dane osobowe będą udostępniane innym odbiorcom, jeżeli przepisy szczególne tak 
stanowią; 

24.1.6. dane osobowe mogą być przekazane do państwa nienależącego do Europejskiego 
Obszaru Gospodarczego (państwa trzeciego) lub organizacji międzynarodowej w 
rozumieniu RODO, w ramach powierzenia przetwarzania danych osobowych lub 
udostępnienia na mocy przepisów prawa, przy czym, zawsze przy spełnieniu jednego z 
warunków: 

a) Komisja Europejska stwierdziła, że to państwo trzecie lub organizacja 
międzynarodowa zapewnia odpowiedni stopień ochrony danych osobowych, zgodnie 
z art. 45 RODO, 

b) państwo trzecie lub organizacja międzynarodowa zapewnia odpowiednie 
zabezpieczenia i obowiązują tam egzekwowalne prawa osób, których dane dotyczą i 
skuteczne środki ochrony prawnej, zgodnie z art. 46 RODO, 

c) zachodzi przypadek, o którym mowa w art. 49 ust. 1 akapit drugi RODO, przy czym 
dane te zostaną wówczas w sposób odpowiedni zabezpieczone, a Wykonawca ma prawo 
do uzyskania dostępu do kopii tych zabezpieczeń pod wskazanym w pkt 2 powyżej 
adresem e-mail; 

24.1.7. dane osobowe będą przechowywane zgodnie z przepisami prawa w okresie 
przeprowadzenia postępowania o udzielenie Zamówienia, realizacji Umowy oraz przez 
okres, w którym Spóła będzie realizowała cele wynikające z prawnie uzasadnionych 
interesów administratora danych, które są związane przedmiotowo z Umową lub 
obowiązkami wynikającymi z przepisów prawa powszechnie obowiązującego; 

24.1.8. ma Pani/Pan prawo do żądania dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących 
oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do 
wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych; 

24.1.9. ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tzn. Prezesa Urzędu 
Ochrony Danych Osobowych; 

24.1.10. podanie danych osobowych jest dobrowolne, niemniej jednak bez ich podania nie jest 
możliwe dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie Zamówienia; 

24.1.11. Spółka nie będzie przeprowadzać zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym 
profilowania na podstawie podanych danych osobowych. 

24.2. Wykonawca zobowiązuje się poinformować w imieniu Zamawiającego wszystkie osoby 
fizyczne kierowane do realizacji Zamówienia oraz osoby fizyczne prowadzące 
działalność gospodarczą, które zostaną wskazane jako podwykonawca, a których dane 
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osobowe zawarte są w składanej ofercie lub jakimkolwiek załączniku lub dokumencie 
składanym w postępowaniu o udzielenie Zamówienia, o: 

24.2.1. fakcie przekazania danych osobowych Zamawiającemu; 
24.2.2. przetwarzaniu danych osobowych przez Zamawiającego. 

24.3. Na mocy art. 14 RODO, Wykonawca zobowiązuje się wykonać w imieniu 
Zamawiającego obowiązek informacyjny wobec osób, o których mowa w ust. 2, 
przekazując im treść klauzuli informacyjnej, o której mowa w ust. 1, wskazując 
jednocześnie tym osobom Wykonawcę jako źródło pochodzenia danych osobowych, 
którymi dysponował będzie Zamawiający. 

 

25. INFORMACJE OGÓLNE 

25.1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a 
Wykonawcami odbywa się przy użyciu mini portalu https://miniportal.uzp.gov.pl/, 
ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej . 

25.2.  Zamawiający wyznacza następujące osoby do kontaktu z Wykonawcami: 
Pan Jarosław Hermaszewski Tel. 68 35 000 53, email: sekretariat@zwik.slawa.pl  

25.3.  Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na EPUAP 
ma dostęp do formularzy: złożenia, zmiany, wycofania oferty oraz do formularza do 
komunikacji. 

25.4.  Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów 
elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji 
przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z mini 
portalu oraz Regulaminie ePUAP. 

25.5.  Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy 
do: złożenia, zmiany, wycofania oferty oraz do komunikacji wynosi 150 MB. 

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

25.7.  Identyfikator postępowania i klucz publiczny dla danego postępowania o udzielenie 
zamówienia dostępne są na Liście wszystkich postępowań na mini portalu oraz stanowi 
załącznik do niniejszej SIWZ. 

 

26. INFORMACJE O WZORZE UMOWY, NA PODSTAWIE KTÓREGO 

ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE ŻĄDAŁ ZAWARCIA UMOWY 

 
26.1. Umowa w sprawie niniejszego zamówienia: 

26.1.1. zostanie zawarta w formie pisemnej; 
26.1.2. w sprawach nieuregulowanych mają do niej zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego; 
26.1.3. jest jawna i podlega udostępnieniu na zasadach określonych w przepisach o dostępie do 

informacji publicznej;  
26.1.4. zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego 

zobowiązaniem zawartym w ofercie; 
26.2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną 

odpowiedzialność za wykonanie umowy i za wniesienie zabezpieczenia należytego 
wykonania umowy. 
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26.3. Zamawiający zamierza zawrzeć umowę w sprawie niniejszego zamówienia w oparciu o 
warunki kontraktowe dla budowy dla robót budowlanych i inżynieryjnych 
projektowanych przez Zamawiającego, Tłumaczenie wydania FIDIC Warunki Ogólne, 
wyd. 1999. Akt umowy oraz warunki szczególne do umowy, na podstawie którego 
Zamawiający będzie żądał zawarcia umowy zawarty jest w tomie II do dokumentacji 
zamówieniowej. Zamawiający zamierza zawrzeć osobne umowy na każdą z części 
zamówienia. 

26.4. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy. Okoliczności, w razie wystąpienia 
których będzie możliwa zmiana umowy, zawarte są w akcie umowy oraz w warunkach 
szczególnych do umowy. 

  

27. ZAŁĄCZNIKI DO NINIEJSZEJ IDW: 

 Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy - wzór; 

 Załącznik nr 1a – Załącznik do oferty – wzór; 

 Załącznik nr 1b – Oferta cenowa – wzór; 

 Załącznik nr 2 – Jednolity dokument - wzór;  

 Załącznik nr 3 - Zobowiązanie podmiotu trzeciego do oddania do dyspozycji Wykonawcy 
niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania Zamówienia - wzór; 

 Załącznik nr 4 – Wykaz robót budowlanych - wzór;  
 Załącznik nr 5 - Wykaz osób skierowanych do realizacji zamówienia - wzór; 

 Załącznik nr 6 – Oświadczenie – wzór, 

 Załącznik nr 7 – Oświadczenie – wzór;  

 Załącznik nr 8 – Oświadczenie o nie zaleganiu z podatkami i opłatami lokalnymi – wzór; 

 Załącznik nr 9– Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej – 
wzór. 

 Załącznik nr 10 – Identyfikator postępowania. 


