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ZAMAWIAJĄCY GMINA ŻYRZYN 

zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym bez 

negocjacji, o którym mowa w art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień 

publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129), zwanej dalej ustawą Pzp, o wartości zamówienia 

nieprzekraczającej progów unijnych, o których mowa w art. 3 ustawy Pzp, na realizację 

zamówienia (roboty budowlanej) pn.: 
 

„Modernizacja ujęć i stacji uzdatniania wody zasilających wodociągi Gminy 

Żyrzyn” 

 

I. NAZWA, ADRES ZAMAWIAJĄCEGO 

1. Nazwa zamawiającego – Gmina Żyrzyn. 

2. Adres zamawiającego - ul. Powstania Styczniowego 10, 24-103 Żyrzyn. 

3. Numer telefonu – (81) 881 42 26 

4. Adres poczty elektronicznej – ugzyrzyn@post.pl 

5. Adres strony internetowej prowadzonego postępowania oraz strony internetowej, na 

której udostępniane będą zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty 

zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia -                   

https://ugzyrzyn.bip.lubelskie.pl/index.php?id=746 

6. Numer postępowania: G.271.B.11.2022 
 

Adres platformy zakupowej: https://miniportal.uzp.gov.pl/ 

Adres skrzynki (ESP) na ePUAP:  /5096dqxkyw/SkrytkaESP 

Nazwa odbiorcy dla ESP: Urząd Gminy w Żyrzynie 

 

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA ORAZ INFORMACJA W ZAKRESIE 

MOŻLIWOŚCI NEGOCJACJI TREŚCI OFERT 

1. Postępowanie prowadzone jest w trybie podstawowym, o którym mowa w art.  275 pkt 

1 ustawy Pzp. 

2. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z możliwością 

prowadzenia negocjacji. 

3. Szacunkowa wartość przedmiotu zamówienia nie przekracza progów unijnych o jakich 

mowa w art.3 ustawy p.z.p. 

 

 

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

1. Przedmiotem zamówienia jest:  „Modernizacja ujęć i stacji uzdatniania wody zasilających 

wodociągi Gminy Żyrzyn” 

 

2.    Zamówienie zostało podzielone na 3 części:  

 

Uwaga;  Wykonawca może złożyć ofertę na jedną, dwie lub trzy części zamówienia. Temu 

samemu Wykonawcy można udzielić zamówienia na jedną, dwie lub trzy części 

zamówienia. 

 

mailto:ugzyrzyn@post.pl
https://ugzyrzyn.bip.lubelskie.pl/index.php?id=746
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Część 1:  Przebudowa dwóch stacji uzdatniania wody w miejscowościach Żyrzyn oraz  

                 Bałtów/Borysów. 

 

Część  2:  Rozbudowa dwóch stacji uzdatniania wody w miejscowościach Osiny oraz Wola 

                 Osińska . 

 

Część 3:  Rozbudowa trzech stacji uzdatniania wody w miejscowościach Kotliny,  

                Parafianka oraz Żerdź ”.  

 

 

CZĘŚĆ I 
 

Zakres inwestycji dla części 1 zamówienia tj. Przebudowa dwóch stacji uzdatniania wody 

 w miejscowościach Żyrzyn oraz Bałtów/Borysów. 

 

Lokalizacja:  

- Miejscowość: Żyrzyn, gm. Żyrzyn, działka nr 351/2 obręb: 0015 Żyrzyn, jednostka 

ewidencyjna: 061411_2 Żyrzyn, pow. puławski, woj. Lubelskie 

- Miejscowość: Borysów, gm. Żyrzyn, działka nr 512/4 obręb: 0002 Borysów, jednostka 

ewidencyjna: 061411_2 Żyrzyn, pow. puławski, woj. Lubelskie 

 

Dla stacji uzdatniania wody Żyrzyn zakres robót podstawowych obejmuje: 

1. Roboty rozbiórkowe 

2. Wykonanie fundamentów pod urządzenia  

3. Wykonanie izolacji przeciwwilgotnościowa 

4. Wykonanie Izolacji termicznej 

5. Wymiana pokrycia 

6. Wykonanie posadzek 

7. Wykonanie tynków wewnętrznych i okładzin 

8. Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej 

9. Malowanie 

10. Obróbki blacharskie 

11. Wykończenie zewnętrzne 

12. Utwardzenie dróg i placów z kostki betonowej 

13. Demontaż i wykonanie nowego ogrodzenia 

14. Wykonanie nowej studni głębinowej (awaryjnej) 

15. Pozostałe roboty instalacyjne wg projektów branżowych: 

• branża sanitarna: 

- renowacja 2 szt. studni głębinowych 

- montaż rurociągów zewnętrznych i wewnętrznych 

- montaż instalacji technologicznych wg. projektu (min.: aeratora, odżelaziaczy, 

zestawu pompowego II stopnia, lampy UV oraz dozownika podchlorynu sodu) 

- instalacje pomocnicze wod-kan, ogrzewania i wentylacji 

- remont zbiorników 

• branża elektryczna: 

- linie kablowe enn odbiorcze, zalicznikowe 

- rozdzielnice 

- instalację oświetlenia ogólnego i gniazd wtyczkowych 230Vac 

- instalację oświetlenia terenu 
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- oświetlenie miejscowe 24Vac 

- instalację siłową 

- instalacje elektryczne w studni i na zbiorniku wyrównawczym 

- sterowanie, telemetrię i telesygnalizację 

- ochronę od porażeń i połączenia wyrównawcze 

- ochronę przeciwprzepięciową 

- solarny, fotowoltaiczny zespół prądotwórczy 

- spalinowy zespół prądotwórczy 

 

Dla stacji uzdatniania wody Bałtów/Borysów zakres robót podstawowych obejmuje: 

1. Roboty rozbiórkowe 

2. Wykonanie fundamentów pod urządzenia zewnętrzne i wewnętrzne  

3. Wykonanie ścianek działowych 

4. Wykonanie izolacji przeciwwilgotnościową 

5. Wykonanie Izolacji termicznej 

6. Wymiana pokrycia 

7. Wykonanie posadzek 

8. Wykonanie tynków wewnętrznych i okładzin 

9. Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej 

10. Malowanie 

11. Obróbki blacharskie 

12. Wykończenie zewnętrzne 

13. Utwardzenie dróg i placów z kostki betonowej 

14. Demontaż i wykonanie nowego ogrodzenia 

15. Wykonanie nowej studni głębinowej (awaryjnej) wg odrębnego projektu 

16. Pozostałe roboty instalacyjne wg projektów branżowych: 

• branża sanitarna: 

- renowacja 2 szt. studni głębinowych 

- montaż rurociągów zewnętrznych i wewnętrznych 

- montaż instalacji technologicznych wg. projektu (min.: aeratora, odżelaziaczy, 

zestawu pompowego II stopnia, lampy UV oraz dozownika podchlorynu sodu) 

- instalacje pomocnicze wod-kan, ogrzewania i wentylacji 

- montaż zbiornika wyrównawczego o pojemności 150 m3 

• branża elektryczna: 

- linie kablowe enn odbiorcze, zalicznikowe 

- rozdzielnice 

- instalację oświetlenia ogólnego i gniazd wtyczkowych 230Vac 

- instalację oświetlenia terenu 

- oświetlenie miejscowe 24Vac 

- instalację siłową 

- instalacje elektryczne w studni i na zbiornikach wyrównawczych 

- sterowanie, telemetrię i telesygnalizację 

- ochronę od porażeń i połączenia wyrównawcze 

- ochronę przeciwprzepięciową 

- solarny, fotowoltaiczny zespół prądotwórczy 

- spalinowy zespół prądotwórczy 
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CZĘŚĆ II 
 

Zakres inwestycji dla części  2 zamówienia tj.  Rozbudowa dwóch stacji uzdatniania wody  

w miejscowościach Osiny oraz Wola  Osińska . 

 

Lokalizacja:  

- Miejscowość: Żyrzyn, gm. Żyrzyn, działka nr 899 obręb: 0007 Osiny, jednostka ewidencyjna: 

061411_2 Żyrzyn, pow. puławski, woj. Lubelskie 

- Miejscowość: Wola Osińska, gm. Żyrzyn, działki nr 240/2, 240/3, 241/3, 241/2, 239/3 obręb: 

0012 Wola Osińska, jednostka ewidencyjna: 061411_2 Żyrzyn, pow. puławski, woj. Lubelskie 

 

Dla stacji uzdatniania wody Osiny zakres robót podstawowych (etap I) obejmuje: 

1. Roboty rozbiórkowe 

2. Wykonanie fundamentów pod urządzenia oraz zbiornik  

3. Wykonanie docieplenia ścian fundamentowych 

4. Wykonanie Izolacji termicznej budynku 

5. Wykonanie nadproży 

6. Wymiana pokrycia 

7. Wykonanie posadzek 

8. Wykonanie tynków wewnętrznych 

9. Wykonanie elewacji 

10. Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej 

11. Malowanie 

12. Obróbki blacharskie 

13. Wykończenie zewnętrzne 

14. Utwardzenie placu i dróg wewnętrznych na ujęciu z kostki betonowej 

15. Demontaż i wykonanie nowego ogrodzenia 

16. Pozostałe roboty instalacyjne wg projektów branżowych: 

• branża sanitarna: 

- renowacja 2 szt. studni głębinowych 

- montaż rurociągów zewnętrznych i wewnętrznych 

- montaż instalacji technologicznych wg. projektu (min.: aeratora, odżelaziaczy, 

zestawu pompowego II stopnia oraz dozownika podchlorynu sodu) 

- instalacje pomocnicze wod-kan, ogrzewania i wentylacji 

- budowa zbiornika magazynowego wody 

• branża elektryczna: 

- wlz 

- tablice rozdzielcze 

- agregat prądotwórczy 

- instalacje oświetlenia 

- instalacje gniazd wtyczkowych 

- instalację odgromową, uziemiającą i połączeń wyrównawczych 

- demontaż istniejącej instalacji elektrycznej 

- system sygnalizacji włamania SWN 

- instalacja automatyki 

- okablowanie układu 

 

Dla stacji uzdatniania wody Wola Osińska zakres robót podstawowych (etap I) obejmuje: 
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1. Roboty rozbiórkowe 

2. Wykonanie fundamentów pod urządzenia oraz zbiornik  

3. Wykonanie docieplenia ścian fundamentowych 

4. Wykonanie Izolacji termicznej budynku 

5. Wykonanie nadproży 

6. Wymiana pokrycia 

7. Wykonanie posadzek 

8. Wykonanie tynków wewnętrznych 

9. Wykonanie elewacji 

10. Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej 

11. Malowanie 

12. Obróbki blacharskie 

13. Wykończenie zewnętrzne 

14. Utwardzenie placu i dróg wewnętrznych na ujęciu z kostki betonowej 

15. Demontaż i wykonanie nowego ogrodzenia 

16. Pozostałe roboty instalacyjne wg projektów branżowych: 

• branża sanitarna: 

- renowacja 2 szt. studni głębinowych 

- montaż rurociągów zewnętrznych i wewnętrznych 

- montaż instalacji technologicznych wg. projektu (min.: aeratora, odżelaziaczy, 

zestawu pompowego II stopnia, lampy UV oraz dozownika podchlorynu sodu) 

- instalacje pomocnicze wod-kan, ogrzewania i wentylacji 

- budowa zbiornika magazynowego wody 

• branża elektryczna: 

- wlz 

- tablice rozdzielcze 

- agregat prądotwórczy 

- instalacje oświetlenia 

- instalacje gniazd wtyczkowych 

- instalację odgromową, uziemiającą i połączeń wyrównawczych 

- instalacja fotowoltaiczna 

- demontaż istniejącej instalacji elektrycznej 

- system sygnalizacji włamania SWN 

- instalacja automatyki 

- okablowanie układu 

 

Zamawiający przewiduje opcję dla części II zamówienia w zakresie opisanym w pkt 20 

niniejszego rozdziału SWZ. Zasady, warunki i tryb skorzystania z opcji zostały określone w 

pkt 20 niniejszego rozdziału oraz § 29 wzoru umowy, stanowiącego Załącznik nr 9 do SWZ. 

 

CZĘŚĆ III 
 

 

Zakres inwestycji dla  części 3 zamówienia tj. Rozbudowa trzech stacji uzdatniania wody 

 w miejscowościach Kotliny, Parafianka oraz Żerdź”.  

 

Lokalizacja:  

- Miejscowość: Żyrzyn, gm. Żyrzyn, działki nr 97/2, 98/2, 873 obręb: 0005 Kotliny, jednostka 

ewidencyjna: 061411_2 Żyrzyn, pow. puławski, woj. Lubelskie 
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- Miejscowość: Parafianka, gm. Żyrzyn, działka nr 63/6 obręb: 0008 Parafianka, jednostka 

ewidencyjna: 061411_2 Żyrzyn, pow. puławski, woj. Lubelskie 

- Miejscowość: Żerdź, gm. Żyrzyn, działka nr 233/1 obręb: 0014 Żerdź, jednostka ewidencyjna: 

061411_2 Żyrzyn, pow. puławski, woj. Lubelskie 

 

Dla stacji uzdatniania wody Kotliny zakres robót podstawowych (etap I) obejmuje: 

1. Roboty rozbiórkowe 

2. Wykonanie obniżenia pod zestaw hydroforowy 

3. Podbicie fundamentów 

4. Wykonanie fundamentów pod urządzenia 

5. Wykonanie docieplenia ścian fundamentowych 

6. Wykonanie Izolacji termicznej budynku 

7. Wykonanie nadproży 

8. Wymiana pokrycia 

9. Wykonanie posadzek 

10. Wykonanie tynków wewnętrznych 

11. Wykonanie elewacji 

12. Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej 

13. Malowanie 

14. Obróbki blacharskie 

15. Wykończenie zewnętrzne 

16. Utwardzenie placu i dróg wewnętrznych na ujęciu z kostki betonowej 

17. Demontaż i wykonanie nowego ogrodzenia 

18. Wykonanie nowej studni głębinowej (awaryjnej) 

19. Pozostałe roboty instalacyjne wg projektów branżowych: 

• branża sanitarna: 

- renowacja studni głębinowej 

- montaż rurociągów zewnętrznych i wewnętrznych 

- montaż instalacji technologicznych wg. projektu (min.: aeratora, odżelaziaczy, 

zestawu pompowego II stopnia oraz dozownika podchlorynu sodu) 

- instalacje pomocnicze wod-kan, ogrzewania i wentylacji 

- remont zbiornika wyrównawczego 

• branża elektryczna: 

- wlz 

- tablice rozdzielcze 

- agregat prądotwórczy 

- instalacje oświetlenia 

- instalacje gniazd wtyczkowych 

- instalację odgromową, uziemiającą i połączeń wyrównawczych 

- demontaż istniejącej instalacji elektrycznej 

- system sygnalizacji włamania SWN 

- instalacja automatyki 

- okablowanie układu 

 

Dla stacji uzdatniania wody Parafianka zakres robót podstawowych (etap I) obejmuje: 

1. Roboty rozbiórkowe 

2. Wykonanie obniżenia pod zestaw hydroforowy 

3. Podbicie fundamentów 

4. Wykonanie fundamentów pod urządzenia 

5. Wykonanie docieplenia ścian fundamentowych 
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6. Wykonanie Izolacji termicznej budynku 

7. Wykonanie nadproży 

8. Wymiana pokrycia 

9. Wykonanie posadzek 

10. Wykonanie tynków wewnętrznych 

11. Wykonanie elewacji 

12. Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej 

13. Malowanie 

14. Obróbki blacharskie 

15. Wykończenie zewnętrzne 

16. Utwardzenie placu i dróg wewnętrznych na ujęciu z kostki betonowej 

17. Demontaż i wykonanie nowego ogrodzenia 

18. Pozostałe roboty instalacyjne wg projektów branżowych: 

• branża sanitarna: 

- renowacja 2 szt. studni głębinowych 

- montaż rurociągów zewnętrznych i wewnętrznych 

- montaż instalacji technologicznych wg. projektu (min.: aeratora, odżelaziaczy, 

zestawu pompowego II stopnia oraz dozownika podchlorynu sodu) 

- instalacje pomocnicze wod-kan, ogrzewania i wentylacji 

- remont zbiornika wyrównawczego 

• branża elektryczna: 

- wlz 

- tablice rozdzielcze 

- agregat prądotwórczy 

- instalacje oświetlenia 

- instalacje gniazd wtyczkowych 

- instalację odgromową, uziemiającą i połączeń wyrównawczych 

- instalacja fotowoltaiczna 

- demontaż istniejącej instalacji elektrycznej 

- system sygnalizacji włamania SWN 

- instalacja automatyki 

- okablowanie układu 

 

Dla stacji uzdatniania wody Żerdź zakres robót podstawowych (etap I) obejmuje: 

1. Roboty rozbiórkowe 

2. Wykonanie fundamentów pod urządzenia oraz zbiornik  

3. Wykonanie docieplenia ścian fundamentowych 

4. Wykonanie Izolacji termicznej budynku 

5. Wykonanie nadproży 

6. Wymiana pokrycia 

7. Wykonanie posadzek 

8. Wykonanie tynków wewnętrznych 

9. Wykonanie elewacji 

10. Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej 

11. Malowanie 

12. Obróbki blacharskie 

13. Wykończenie zewnętrzne 

14. Utwardzenie placu i dróg wewnętrznych na ujęciu z kostki betonowej 

15. Demontaż i wykonanie nowego ogrodzenia 

16. Pozostałe roboty instalacyjne wg projektów branżowych: 
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• branża sanitarna: 

- renowacja 2 szt. studni głębinowych 

- montaż rurociągów zewnętrznych i wewnętrznych 

- montaż instalacji technologicznych wg. projektu (min.: aeratora, odżelaziaczy, 

zestawu pompowego II stopnia oraz dozownika podchlorynu sodu) 

- instalacje pomocnicze wod-kan, ogrzewania i wentylacji 

- budowa zbiornika magazynowego wody 

• branża elektryczna: 

- wlz 

- tablice rozdzielcze 

- agregat prądotwórczy 

- instalacje oświetlenia 

- instalacje gniazd wtyczkowych 

- instalację odgromową, uziemiającą i połączeń wyrównawczych 

- instalacja fotowoltaiczna 

- demontaż istniejącej instalacji elektrycznej 

- system sygnalizacji włamania SWN 

- instalacja automatyki 

- okablowanie układu 

 

Zamawiający przewiduje opcję dla części III zamówienia w zakresie opisanym w pkt 20 

niniejszego rozdziału SWZ. Zasady, warunki i tryb skorzystania z opcji zostały określone w 

pkt 20 niniejszego rozdziału oraz § 29 wzoru umowy, stanowiącego Załącznik nr 9 do SWZ. 

 

UWAGA! 

Przy wykonywaniu prac na każdym z ujęć należy zapewnić ciągłość dostaw wody do 

odbiorców. 

 

3. Zamówienie należy wykonać w szczególności zgodnie z dokumentacją projektową, oraz 

specyfikacją techniczna wykonania i odbioru robót stanowiącymi załącznik nr 13.1, 13.2, 

13.3 do SWZ z uwzględnieniem zapisów SWZ i umowy (załącznik nr 9 do SWZ). 

4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają w szczególności: 

1) dokumentacja projektowa, 

2) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych. (STWiOR) 

3) pomocniczo przedmiar robót 

opracowane dla potrzeb niniejszego zamówienia oddzielnie dla każdej z trzech części 

zamówienia, stanowiącymi załącznik nr 13.1, 13.2, 13.3 do niniejszej specyfikacji. 

5. Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, 

w szczególności ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. 

z 2021 r. poz. 2351 ze zm.) wraz z przepisami wykonawczymi, normami i instrukcjami 

producentów stosowanych urządzeń i materiałów, zasadami wiedzy technicznej i sztuki 

budowlanej, pod nadzorem przedstawicieli Zamawiającego – Inspektora Nadzoru 

Inwestorskiego oraz samego Zamawiającego. 

6. Przedmiot zamówienia należy wykonywać z udziałem osób posiadających odpowiednie 

kwalifikacje i doświadczenie. (kierownicy robót branżowych) 

7. Materiały dostarczone i użyte przez Wykonawcę powinny odpowiadać, co do jakości, 

wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, określonym 

w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 

2351 ze zm.). 
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8. Wykonanie przedmiotu zamówienia i oddanie do użytku musi być również zgodne 

z wszystkimi aktami prawnymi właściwymi dla przedmiotu zamówienia, z przepisami 

techniczno-budowlanymi, obowiązującymi normami i wytycznymi. 

9. Stosownie do treści art. 102 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający informuje, że wymagania                     

o których mowa w przywołanym przepisie Zamawiający określił w dokumentacji 

projektowej, przedmiarze robót oraz w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót 

budowlanych stanowiącymi załącznik nr 13.1, 13.2, 13.3 do niniejszej specyfikacji. 

 

Rozwiązania równoważne 

10.   Jeżeli dokumentacja opisująca przedmiot zamówienia, w tym dokumentacja projektowa 

lub specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych wskazywałyby w 

odniesieniu do niektórych materiałów lub urządzeń znaki towarowe, patenty lub 

pochodzenie, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi 

dostarczane przez konkretnego wykonawcę - Zamawiający, zgodnie z art. 99 ust. 5 ustawy 

Pzp, dopuszcza oferowanie materiałów lub urządzeń równoważnych. Materiały lub 

urządzenia pochodzące od konkretnych producentów określają minimalne parametry 

techniczne, eksploatacyjne, użytkowe, jakościowe i funkcjonalne jakim muszą odpowiadać 

materiały lub urządzenia oferowane przez wykonawcę, aby zostały spełnione wymagania 

stawiane przez Zamawiającego. 

11.  Pod pojęciem „minimalne parametry techniczne, eksploatacyjne, użytkowe, jakościowe i 

funkcjonalne” Zamawiający rozumie wymagania dotyczące materiałów lub urządzeń 

zawarte w ogólnie dostępnych źródłach, katalogach, stronach internetowych producentów. 

Operowanie przykładowymi nazwami producenta ma jedynie na celu doprecyzowanie 

poziomu oczekiwań Zamawiającego w stosunku do określonego rozwiązania. Posługiwanie 

się nazwami producentów/produktów ma wyłącznie charakter przykładowy. Zamawiający, 

wskazując oznaczenie konkretnego producenta (dostawcy) lub konkretny produkt przy 

opisie przedmiotu zamówienia, dopuszcza jednocześnie produkty równoważne o 

parametrach technicznych, eksploatacyjnych, użytkowych, jakościowych i funkcjonalnych 

co najmniej na poziomie parametrów wskazanego produktu, uznając tym samym każdy 

produkt o wskazanych lub lepszych parametrach. Oznacza to że, wskazaniom tym 

towarzyszą wyrazy „lub równoważny”. 

12.  Zgodnie z art. 101 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (Pzp) w sytuacji     

gdyby w dokumentach opisującym przedmiot zamówienia, w tym w dokumentacji 
projektowej lub STWiORB, zawarto odniesienie do norm, europejskich ocen 

technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o 
których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 3 ustawy Pzp a takim odniesieniom nie 

towarzyszyło wyrażenie „lub równoważne”, to Zamawiający dopuszcza rozwiązania 

równoważne opisywanym w każdej takiej normie, europejskiej ocenie technicznej, 
aprobacie, specyfikacji technicznej, systemowi referencji technicznych. W związku z 

powyższym należy przyjąć, że każdej: normie, europejskiej ocenie technicznej, aprobacie, 
specyfikacji technicznej, systemowi referencji technicznych występujących w opisie 
przedmiotu zamówienia towarzyszą wyrazy „lub równoważne". 

13. Na każde żądanie Zamawiającego, w tym przed rozpoczęciem stosowania materiałów i 
urządzeń przewidzianych do zastosowania przy realizacji niniejszego zamówienia, 
Wykonawca dostarczy Zamawiającemu dokumenty potwierdzające ich dopuszczenie do 
obrotu i stosowania w budownictwie. 
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14. Kryteria stosowane w celu oceny równoważności Wykonawca, który powoła się na 

rozwiązania równoważne z opisanymi przez Zamawiającego, jest zobowiązany wykazać, 

że zaproponowane przez niego materiały i/lub urządzenia spełniają (są równoważne) 

wymagania określone przez Zamawiającego. W takim przypadku Wykonawca 

zobowiązany jest podać w ofercie nazwy (typy, rodzaje) i producentów przyjętych do 

wyceny i zastosowania przy realizacji zamówienia oferowanych produktów i/lub systemów 

oraz przedłożyć odpowiednie dokumenty (w języku polskim) opisujące parametry 

techniczne oraz producenta, wymagane przepisami certyfikaty i inne dokumenty, 

pozwalające jednoznacznie stwierdzić, że są one rzeczywiście równoważne. 

Równoważność pod względem parametrów technicznych, użytkowych oraz 

eksploatacyjnych ma w szczególności zapewnić uzyskanie parametrów technicznych nie 

gorszych od założonych w niniejszym SWZ. Zastosowane materiały i urządzenia winny 

być dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie w rozumieniu ustawy z dnia 7 

lipca 1994 r. Prawo Budowlane. 

 

 

15. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne, jest zobowiązany 

wykazać, że oferowane przez niego rozwiązanie spełnia wymagania określone przez 

Zamawiającego. W takim przypadku, Wykonawca załącza do oferty wykaz rozwiązań 

równoważnych wraz z jego opisem lub normami.  

 

16. W przypadku, niewskazania przez Wykonawcę w ofercie rozwiązania równoważnego 

Zamawiający uzna, iż Wykonawca będzie realizował przedmiot zamówienia zgodnie z 

rozwiązaniami wskazanymi w SWZ i jej załącznikach. 

17. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza na daną część lub 

dane części w przedmiotowym postępowaniu zobowiązany będzie dostarczyć 

Zamawiającemu przed podpisaniem umowy kosztorys ofertowy na tę część lub te 

części. 

 

18. Kody CPV: 

44611500-1 – Zbiorniki na wodę, 

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

45223500-1 - Konstrukcje z betonu zbrojonego, 

45231400-9 - Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych, 

45232430-5 - Roboty w zakresie uzdatniania wody, 

45262310-7 – Zbrojenie, 

45262500-6 - Roboty murarskie i murowe,  

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne, 

45320000-6 - Roboty izolacyjne, 

45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych, 

72263000-6 - Usługi wdrażania oprogramowania. 

 

 

19. Wymagania w zakresie zatrudnienia osób, o których mowa w art. 95 ustawy Pzp: 

1) Wymagania związane z realizacją zamówienia w zakresie zatrudnienia przez 

wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie stosunku pracy osób wykonujących 

wskazane przez zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli 

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

§ 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r.  Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 poz. 1320 ze zm.) 

obejmują następujące rodzaje czynności: czynności bezpośrednio związane 
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z wykonywaniem robót, czyli czynności tzw. pracowników fizycznych (wymóg nie 

dotyczy m.in.: osób kierujących budową, wykonujących obsługę geodezyjną, czy 

dostawców materiałów budowlanych). 

2) Szczegółowe wymagania dotyczące realizacji oraz egzekwowania wymogu 

zatrudnienia na podstawie stosunku pracy zostały określone w projekcie umowy, 

stanowiącym załącznik nr 9 do SWZ. 

 

 

Prawo opcji 

 

20. W ramach przedmiotu umowy dla części II i III Zamawiający, uprawniony jest do 

skorzystania z opcji w rozumieniu art. 441 ustawy pzp, w zakresie, na zasadach i 

trybie opisanym poniżej oraz w postanowieniach umownych określonych w § 29  

wzoru umowy, stanowiącego załącznik nr 9 do SWZ: 

1) Zamawiający może skorzystać z opcji w odniesieniu do jednej lub wszystkich 

części zamówienia, w których przewidziano opcje. Skorzystanie z opcji może nastąpić 

niezależnie od siebie, co oznacza że do skorzystania z prawa opcji może dojść tylko w 

jednej części zamówienia. Zamawiający w ramach danej części może skorzystać z 

opcji jedynie w całości, tj. w maksymalnym przewidzianym przez Zamawiającego 

zakresie wskazanym w pkt 7, 

2) Zamówienie realizowane w ramach opcji jest jednostronnym uprawnieniem 

Zamawiającego, dlatego też nieskorzystanie przez Zamawiającego z prawa opcji nie 

stanowi podstawy dla Wykonawcy do dochodzenia jakichkolwiek roszczeń w 

stosunku do Zamawiającego, 

3) Zamówienie objęte prawem opcji Wykonawca będzie zobowiązany wykonać po 

uprzednim otrzymaniu oświadczenia od Zamawiającego o tym, że Zamawiający 

zamierza z opcji skorzystać,  

4) Termin wykonania zamówienia objętego nie może być dłuższy niż 6 miesięcy od 

dnia przesłania zawiadomienia do Wykonawcy; 

5) Z zastrzeżeniem terminu realizacji, zasady dotyczące realizacji zamówienia 

objętego opcją będą takie same jak te, które obowiązują przy realizacji zamówienia 

podstawowego; 

6) Zamawiający jest uprawniony do skorzystania z prawa opcji w okresie do sześciu 

miesięcy, licząc od dnia zawarcia umowy. 

7) Maksymalny zakres opcji wynosi: 

a)  dla części II zamówienia – zamawiający przewiduje możliwość rozszerzenia zamówienia 

o II etap inwestycji który swoim zakresem obejmuje: 

 - dla stacji uzdatniania wody Osiny: 

-- wykonanie fundamentu pod drugi zbiornik wyrównawczy, 

-- montaż drugiego zbiornika wyrównawczego, 

-- montaż rurociągów na odcinku zbiornik wyrównawczy – SUW, 

-- montaż lampy UV, 

-- montaż instalacji fotowoltaicznej, 

-- montaż systemu telewizji dozorowej CCTV; 

- dla stacji uzdatniania wody Wola Osińska: 

-- wykonanie fundamentu pod drugi zbiornik wyrównawczy, 

-- montaż drugiego zbiornika wyrównawczego, 

-- montaż rurociągów na odcinku zbiornik – SUW, 

-- montaż lampy UV, 

-- montaż systemu telewizji dozorowej CCTV, 
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-- wykonanie drogi dojazdowej do SUW z kostki betonowej; 

b)  dla części III zamówienia – zamawiający przewiduje możliwość rozszerzenia zamówienia 

o II etap inwestycji który swoim zakresem obejmuje: 

- dla stacji uzdatniania wody Kotliny: 

-- montaż lampy UV, 

-- montaż instalacji fotowoltaicznej, 

-- montaż systemu telewizji dozorowej CCTV, 

-- wykonanie drogi dojazdowej do SUW z kostki betonowej; 

 - dla stacji uzdatniania wody Parafianka: 

-- montaż lampy UV, 

-- montaż systemu telewizji dozorowej CCTV; 

- dla stacji uzdatniania wody Żerdź: 

-- wykonanie fundamentu pod drugi zbiornik wyrównawczy, 

-- montaż drugiego zbiornika wyrównawczego, 

-- montaż rurociągów na odcinku zbiornik wyrównawczy – SUW, 

-- montaż lampy UV, 

-- montaż systemu telewizji dozorowej CCTV, 

-- wykonanie drogi dojazdowej do SUW z kostki betonowej; 

8) Maksymalna wartość opcji zostanie określona w umowie w oparciu o ofertę 

wykonawcy sporządzoną w odniesieniu do części II i III z uwzględnieniem 

maksymalnego zakresu, o którym mowa w pkt 7 powyżej; 

9) Niewypełnienie oferty złożonej przez Wykonawcę na część II lub III w zakresie opcji 

skutkuje uznaniem, że jej treść jest niezgodna z warunkami zamówienia i powoduje 

odrzucenie oferty w zakresie danej części na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy pzp. 

 

Zadania będące w zakresie prawa opcji należy wykonać zgodnie z zapisami rozdziału I pkt 3-

9. SWZ 

 

 

IV. INFORMACJE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 281 UST. 2 PKT  4, 6, 8, 9, 11, 12, 13, 

14, 15, 16, 17, 18 USTAWY PZP. 

1. Zamawiający  dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. (art, 281 ust.2 pkt.4 

ustawy Pzp.) 

Wykonawca może złożyć ofertę na dowolną liczbę części zamówienia, w tym na: 

Część 1:  Przebudowa dwóch stacji uzdatniania wody w miejscowościach Żyrzyn oraz  

                 Bałtów/Borysów. 

Część  2:  Rozbudowa dwóch stacji uzdatniania wody w miejscowościach Osiny oraz Wola 

                 Osińska – Etap I. 

Część 3:  Rozbudowa trzech stacji uzdatniania wody w miejscowościach Kotliny,  

                Parafianka oraz Żerdź – Etap I”.  

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. (art.281 ust.2 pkt. 6 

ustawy Pzp.) 

2. Zamawiający nie stawia wymagań w zakresie zatrudnienia osób, o których mowa w art. 

96 ust. 2 pkt 2 ustawy Pzp. ( art.281 ust.2 pkt. 8 ustawy Pzp.) 

3. Zamawiający nie zastrzega możliwości ubiegania się o udzielenie zamówienia 

wyłącznie przez wykonawców, o których mowa w art. 94 ustawy Pzp. ( art. 281. ust. 2 

pkt. 9 ustawy Pzp.)                                                                                                                                                       

4. Zamawiający nie przewiduje udzielenie zamówienia, o którym mowa w art. 214 ust. 1 

pkt 7  ustawy Pzp. (art. 281 ust.2 pkt.11 ustawy Pzp) 
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5. Zamawiający nie wymaga złożenia oferty po uprzednim odbyciu wizji lokalnej lub 

sprawdzeniu dokumentów dostępnych na miejscu u zamawiającego.( art. 281 ust.2 pkt. 

12 ustawy Pzp.) 

6. Zamawiający nie przewiduje możliwości prowadzenia rozliczeń w walutach obcych 

(art.281 ust. 2 pkt. 13 ustawy Pzp.) 

Wszelkie rozliczenia między wykonawcą a zamawiającym będą prowadzone wyłącznie 

w złotych polskich (PLN) 

7. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. ( art. 281 ust. 2 

pkt. 14 ustawy Pzp.) 

8. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę / przez 

poszczególnych wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia 

kluczowych zadań dotyczących zamówień na roboty budowlane. (art.281 ust.2 pkt. 15 

ustawy Pzp.) 

a) Wykonawca może powierzyć wykonanie części  zamówienia podwykonawcy 

(podwykonawcom) 

b) Zamawiający wymaga, aby w przypadku powierzenia części zamówienia 

podwykonawcom, Wykonawca wskazał w ofercie części zamówienia, których 

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

tym etapie) nazwy (firmy) tych podwykonawców. 

c) Wymagania dotyczące umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 

budowlane, których niespełnienie spowoduje zgłoszenie przez Zamawiającego 

zastrzeżeń lub sprzeciwu. 

 

Przedmiotowa Umowa z podwykonawcą winna zawierać co najmniej: 

- określenia stron, 

- określenie zakresu robót budowlanych powierzonych podwykonawcy,  
- określenie wartości wynagrodzenia z tytułu wykonania robót, przy czym 

wynagrodzenie za wykonanie robót budowlanych powierzanych do wykonania 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy nie może przekroczyć wartości 
wycenionej za te roboty w Ofercie Wykonawcy,  

- określenie terminu wykonania robót, który nie może być dłuższy niż termin 
wskazany przez Wykonawcę w ofercie,  

- określenie terminu zapłaty wynagrodzenia, przy czym termin zapłaty 
wynagrodzenia nie może być dłuższy niż 30 dni od doręczenia Wykonawcy, 
podwykonawcy, lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku za 
wykonane roboty budowlane. 

 
Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień:  

- kształtujących prawa i obowiązki podwykonawcy, w zakresie kar umownych 
oraz postanowień dotyczących warunków wypłaty wynagrodzenia, w sposób 

dla niego mniej korzystny niż prawa i obowiązki wykonawcy, ukształtowane 
postanowieniami umowy zawartej między zamawiającym a wykonawcą;  

- uzależniających uzyskanie przez podwykonawcę płatności od Wykonawcy od 
zapłaty Wykonawcy przez Zamawiającego wynagrodzenia obejmującego 
zakres robót wykonanych przez podwykonawcę,  

- uzależniających zwrot przez Wykonawcę podwykonawcy zabezpieczenia, od 
zwrotu zabezpieczenia należytego wykonania umowy przez Zamawiającego 
Wykonawcy. 

 

c) Informacje o umowach o podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy 
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          lub usługi, które nie podlegają obowiązkowi przedkładania Zamawiającemu: 
 

Zamawiający informuje, iż nie będzie wymagać przedkładania umów o 
podwykonawstwo, których przedmiotem zamówienia są dostawy lub usługi, których 
wartość nie przekracza 50.000,00 zł. 

 

9. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. (art.281 ust.2 pkt.16 ustawy 

Pzp,) 

10. Zamawiający nie przewiduje wyboru oferty najkorzystniejszej z zastosowaniem aukcji 

elektronicznej. (art.281 ust. 2 pkt.17 ustawy Pzp.) 

11. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert w postaci katalogów 

elektronicznych lub dołączenia katalogów elektronicznych do oferty. (art. 281 ust.2 

pkt.18 ustawy Pzp.) 

 

V. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

 

Termin realizacji zamówienia wynosi dla:  

części I zamówienia - 15 miesięcy od dnia podpisania umowy. 

części II zamówienia - 15 miesięcy od dnia podpisania umowy. 

części III zamówienia - 15 miesięcy od dnia podpisania umowy. 

 

VI. PODSTAWY WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA 

1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawcę, w stosunku do 

którego zachodzi którakolwiek z okoliczności wskazanych: 

1) w art. 108 ust. 1 pkt 1-6 ustawy Pzp; 

2) w art. 109 ust. 1 pkt 4 Pzp. tj.; 

a) w stosunku do którego otwarto likwidację, ogłoszono upadłość, którego 

aktywami zarządza likwidator lub sąd, zawarł układ z wierzycielami, którego 

działalność gospodarcza jest zawieszona albo znajduje się on w innej tego rodzaju 

sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca 

wszczęcia tej procedury; 

3) art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie 

przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa 
narodowego (Dz.U. z 2022 r. poz. 835). 

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

 

VII. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

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

wykluczeniu na zasadach określonych w Rozdziale VI SWZ oraz spełniają warunki 

udziału w postępowaniu dotyczące:  

 

1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym - Zamawiający nie stawia 

warunku w tym zakresie. 

2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej,  

o ile wynika to z odrębnych przepisów - Zamawiający nie stawia warunku w tym 

zakresie. 

3) sytuacji ekonomicznej i finansowej:  - Zamawiający nie stawia warunku w tym 

zakresie. 

 

4) zdolności technicznej lub zawodowej:  
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a) warunek dotyczący doświadczenia tj.  

 

Zamawiający uzna, że Wykonawca posiada wymagane zdolności techniczne lub zawodowe 

zapewniające należyte wykonanie zamówienia, jeżeli Wykonawca wykaże, że wykonał 

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

okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie następujące roboty budowlane: 

1) w przypadku części 1: minimum 1 robotę budowlaną o wartości min. 1 000 000,00 zł 

polegającą na budowie, przebudowie, remoncie bądź modernizacji stacji uzdatniania 

wody; 

2) w przypadku części 2: minimum 1 robotę budowlaną o wartości min. 1 000 000,00 zł 

polegającą na budowie, przebudowie, remoncie bądź modernizacji stacji uzdatniania 

wody; 

3) w przypadku części 3: minimum 1 robotę budowlaną o wartości min. 1 000 000,00 zł 

polegającą na budowie, przebudowie, remoncie bądź modernizacji stacji uzdatniania 

wody; 

 

Warunek oceniony zostanie na podstawie wykazu robót budowlanych polegających na 

budowie, przebudowie, remoncie bądź modernizacji stacji uzdatniania wody, o wartości 

min. 1 000 000,00 zł   (w przypadku wszystkich części), 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, dat, miejsc 

wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem 

dowodów określających, czy te roboty zostały wykonane należycie, w szczególności 

informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i 

prawidłowo ukończone, przy czym dowodami 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.  

 

W przypadku wspólnego ubiegania się wykonawców o udzielenie zamówienia ww. warunek 

wykonawcy ci mogą spełniać łącznie.  

 

b) warunek dotyczący osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji 

zamówienia tj. warunek dotyczący dysponowania co najmniej dwiema 

osobami posiadającymi uprawnienia do sprawowania samodzielnych funkcji 

technicznych w budownictwie tj.: 

- kierownika robót w branży sanitarnej, posiadająca uprawnienia budowlane do 

kierowani robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, 

instalacji cieplnych, wentylacyjnych, gazowych wodociągowych i kanalizacyjnych or 

- kierownika robót elektrycznych posiadająca uprawnienia budowlane do kierowania 

robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i 

urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych 
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   wraz z dokumentami wskazującymi na uprawnienia budowlane odpowiedniej specjalności 

i zaświadczeniami o przynależności do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 

ww. osób. 

 

Wykonawca spełni powyższy warunek wykazując 2 osoby, niezależnie od ilości części, 

na które złoży ofertę.  

W przypadku wspólnego ubiegania się wykonawców o udzielenie zamówienia ww. warunek 

wykonawcy ci mogą spełniać łącznie.  

 

Osoby posiadające uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi 

powinny posiadać uprawnienia budowlane zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo 

budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r., poz. 2351 ze zm.) oraz Rozporządzeniem 

Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania 

zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie 

(Dz. U. z 2019 r., poz. 831) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które 

zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. Zgodnie z art. 12a 

ustawy Prawo budowlane samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, określone 

w art. 12 ust. 1 ustawy mogą również wykonywać osoby, których odpowiednie 

kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach 

odrębnych. Regulację odrębną stanowią przepisy ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. 

o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich 

Unii Europejskiej (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r., poz. 1646). 

 

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

zamówienia, w odniesieniu do warunku dotyczącego zdolności technicznej lub 

zawodowej – dopuszcza łączne spełnianie warunku przez Wykonawców.  

3. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne 

przeprowadzona będzie w oparciu o złożone przez wykonawców oświadczenia 

i dokumenty zgodnie z formułą „spełnia – nie spełnia”.  

 

Powoływanie się na zasoby innych podmiotów (podmiotów trzecich) 

4. 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 innych podmiotów 

(podmiotów udostępniających zasoby), niezależnie od charakteru prawnego łączących go 

z nim stosunków prawnych. W odniesieniu do warunku dotyczącego doświadczenia 

Wykonawca może polegać na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, jeśli 

podmioty te wykonają roboty budowlane do realizacji których te zdolności są wymagane. 

5. Wykonawca, który polega na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, musi 

udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi 

zasobami tych podmiotów, w szczególności dołączając do oferty zobowiązanie tych 

podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji 

zamówienia (w formie elektronicznej podpisane kwalifikowanym podpisem 

elektronicznym) lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub 

podpisem osobistym), zgodnie z załącznikiem nr 3 do SWZ. Wykonawca może 

przedstawić też inny środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując 

zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów. 

6. Ze zobowiązania lub innych dokumentów potwierdzających udostępnienie zasobów 

przez inne podmioty musi bezspornie i jednoznacznie wynikać w szczególności:  



____________________________________________________________________Strona 18 z 33  

SWZ - „Modernizacja ujęć i stacji uzdatniania wody zasilających wodociągi Gminy Żyrzyn”  

1) zakres dostępnych wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby, 

2) sposób i okres udostępnienia wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów 

podmiotu udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia, 

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

wykonawca polega w odniesieniu do warunku udziału w postępowaniu dotyczących 

doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane, których wskazane zdolności dotyczą.  

7. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub 

     doświadczenia wykonawcy mogą polegać na zdolnościach podmiotów udostępniających 

     zasoby, jeśli podmioty te wykonują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te  

     zdolności są wymagane. 

8. Dla swej skuteczności zobowiązanie musi zostać złożone przez osobę/osoby uprawnione  

    do reprezentowania podmiotu udostępniającego zasoby w powyższym zakresie.  

    Zobowiązanie złożone przez osobę nieuprawnioną nie dowodzi udostępnienia zasobu. 

9, Wykonawca nie może, po upływie terminu składania ofert, powoływać się na zdolności 

     lub sytuację podmiotów udostępniających zasoby, jeżeli na etapie składania ofert nie 

     polegał on w danym zakresie na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających 

     zasoby. 

 

VIII. PRZEDMIOTOWE I PODMIOTOWE ŚRODKI DOWODOWE 

 

1. Zamawiający nie żąda złożenia przedmiotowych środków dowodowych. 

2. Zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, do 

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

następujących podmiotowych środków dowodowych  na potwierdzenie spełnienia 

warunków udziału w postępowaniu oraz na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia 

wykonawcy z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. 

1) w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu: 

a) oświadczenia wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, o braku 

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

lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2021 r. poz. 

275), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę albo oświadczenia o 

przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub 

informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty niezależnie od innego 

wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej (wzór oświadczenia 

stanowi załącznik nr 5 do SWZ), 

b) odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej 

Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 

pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, 

jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, 

c) oświadczenia wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, 

o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp (załączniku nr 2 do SWZ), 

w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania, o których mowa w art. 108 

ust. 1 pkt 1, 2 i 4 ustawy Pzp (wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 6 do 

SWZ), 

d) dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania, 

o których mowa w dziale VIII ust. 2 pkt 1 lit. a-c SWZ składa każdy 

z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, 

e) Zamawiający żąda od wykonawcy, który polega na zdolnościach technicznych 

lub zawodowych podmiotów udostępniających zasoby, na zasadach 

określonych w art. 118 ustawy Pzp, przedstawienia podmiotowych środków 
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dowodowych, o których mowa w dziale VIII ust. 2 pkt 1 lit. b i c SWZ 

dotyczących tych podmiotów potwierdzających, że nie zachodzą wobec tych 

podmiotów podstawy wykluczenia z postępowania.  

f) Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami 

Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast odpisu albo informacji z Krajowego Rejestru 

Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, 

o których mowa w lit. b, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, 

w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające że 

nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie 

zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność 

gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju 

sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca 

wszczęcia tej procedury. Dokumenty te powinny być wystawione nie wcześniej 

niż 3 miesiące przed ich złożeniem. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma 

siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się ww. dokumentów,  zastępuje 

się je odpowiednio w całości lub w części dokumentem zawierającym 

odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób 

uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument 

miał dotyczyć, złożone pod przysięgą, lub, jeżeli w kraju, w którym wykonawca 

ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie ma przepisów o oświadczeniu pod 

przysięgą, złożone przed organem sądowym lub administracyjnym, 

notariuszem, organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, właściwym 

ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy, przy czym 

dokumenty te powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich 

złożeniem. 

 

2) w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 

a) wykaz robót budowlanych (wzór stanowi załącznik nr 7 do SWZ) 

potwierdzających spełnianie warunku udziału w postępowaniu, o którym 

mowa w  dziale VII ust. 1 pkt 4 lit. a SWZ, wykonanych w okresie ostatnich 5 

lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz 

z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, 

na rzecz których roboty zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów 

określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym 

dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone 

przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonywane, 

a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać 

tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty, 

b) wykaz osób potwierdzający spełnianie warunku udziału w postępowaniu, 

o którym mowa w dziale VII ust. 1 pkt 4 lit. b SWZ (wzór stanowi załącznik 

nr 8 do SWZ), skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia 

publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami 

budowlanymi wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, 

uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania 

zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności 

oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. 

 

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

może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, 

w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. 
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o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, o ile 

wykonawca wskazał w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 (załącznik nr 2 

do SWZ), dane umożliwiające dostęp do tych środków.  

4. Do oświadczeń i dokumentów składanych przez Wykonawcę w postępowaniu 

zastosowanie mają w szczególności przepisy rozporządzenia Ministra Rozwoju Pracy 

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

dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać 

zamawiający od wykonawcy (Dz.U. z 2020 r. poz. 2415) oraz rozporządzenia Prezesa 

Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania 

i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów 

elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020 r. poz. 2452). 

5. Dokumenty wymagane do złożenia wraz z ofertą zostały wskazane w dziale XII ust. 3 

SWZ. 

 

IX. INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW WSPÓLNIE UBIEGAJĄCYCH SIĘ 

O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA (SPÓŁKI CYWILNE/ KONSORCJA) 

 

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

Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo 

do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty. Pełnomocnictwo musi być złożone 

w oryginale w takiej samej formie, jak składana oferta (tj. w formie elektronicznej 

(opatrzone kwalifikowalnym podpisem elektronicznym) lub postaci elektronicznej 

opatrzone podpisem zaufanym lub podpisem osobistym). Dopuszcza się także złożenie 

elektronicznej kopii (skanu) pełnomocnictwa sporządzonego uprzednio w formie 

pisemnej, w formie elektronicznego poświadczenia sporządzonego stosownie z art. 97 

§ 2 ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. - Prawo o notariacie, które to poświadczenie 

notariusz opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym, bądź też poprzez 

opatrzenie skanu pełnomocnictwa sporządzonego uprzednio w formie pisemnej 

kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem 

osobistym mocodawcy. 

2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty 

oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane wykonają poszczególni 

wykonawcy. 

3. Oświadczenia (załącznik nr 2 do SWZ) i dokumenty potwierdzające brak podstaw do 

wykluczenia z postępowania, o których mowa w dziale VIII ust. 2 pkt 1 lit. a-c SWZ 

składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia 

potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w zakresie, 

w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału 

w postępowaniu. 

 

X. ŚRODKI KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ, PRZY UŻYCIU KTÓRYCH 

ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE KOMUNIKOWAŁ SIĘ Z WYKONAWCAMI, ORAZ 

WYMAGANIA TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE SPORZĄDZANIA, 

WYSYŁANIA I ODBIERANIA KORESPONDENCJI ELEKTRONICZNEJ 

 

1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym 

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

https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu, dostępnego pod adresem: 
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https://epuap.gov.pl/wps/portal (nazwa adresata Urząd Gminy w Żyrzynie, 

identyfikator adresata: /5096dqxkyw/SkrytkaESP) oraz poczty elektronicznej adres 

email Zamawiającego ugzyrzyn@post.pl  

2. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

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

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

wycofania oferty lub wniosku” oraz do „Formularza do komunikacji”. 

3. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów 

elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji 

przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z systemu 

miniPortal (https://miniportal.uzp.gov.pl/WarunkiUslugi), Instrukcji użytkownika 

systemuminiPortal-ePuap 

(https://miniportal.uzp.gov.pl/Instrukcja_uzytkownika_miniPortal-ePUAP.pdf) oraz 

Warunkach korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej 

(ePUAP) - https://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-klienta/regulamin. 

4. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych 

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

do komunikacji” wynosi 150 MB. 

5. Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, 

oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych 

informacji przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP. 

6. Zamawiający przekazuje link do postępowania oraz ID postępowania jako załącznik do 

niniejszej SWZ. Podczas komunikacji przez miniPortal i ePuap należy posługiwać się 

ID postępowania wskazanym w załączniku do SWZ oraz dostępnym na stronie 

postępowania w miniPortalu (UWAGA – podczas komunikacji nie należy podawać ID 

postępowania, który generuje się automatycznie w ogłoszeniu o zamówieniu). Dane 

postępowanie można wyszukać również na Liście wszystkich postępowań 

w miniPortalu klikając wcześniej opcję „Dla Wykonawców” lub ze strony głównej 

z zakładki Postępowania. 

7. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja pomiędzy Zamawiającym 

a Wykonawcami (za wyjątkiem składania ofert) w szczególności składanie oświadczeń, 

wniosków, zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa się elektronicznie za 

pośrednictwem dedykowanego formularza: „Formularz do komunikacji” dostępnego na 

ePUAP oraz udostępnionego przez miniPortal. We wszelkiej korespondencji związanej 

z niniejszym postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy posługują się numerem 

ogłoszenia (BZP lub ID postępowania, o którym mowa w ust. 6). 

8. Zamawiający może również komunikować się z Wykonawcami za pomocą poczty 

elektronicznej, email ugzyrzyn@post.pl .  

9. Dokumenty elektroniczne (za wyjątkiem ofert), składane są przez Wykonawcę za 

pośrednictwem „Formularza do komunikacji” jako załączniki. Zamawiający dopuszcza 

również możliwość składania dokumentów elektronicznych za pomocą poczty 

elektronicznej, na wskazany w ust. 8 adres email. 

10. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za złożenie oferty w sposób niezgodny z 

regulaminem korzystania z ePUAP oraz  miniPortal. 

 

XI. OSOBY UPRAWNIONE DO KOMUNIKOWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI 

 

Osobami uprawnionymi do komunikowania się z Wykonawcami są:  

Marcin Sulej, tel. kontaktowy: 509 269 484  

Urząd Gminy Żyrzyn, pokój 6  

mailto:ugzyrzyn@post.pl
https://miniportal.uzp.gov.pl/WarunkiUslugi
https://miniportal.uzp.gov.pl/Instrukcja_uzytkownika_miniPortal-ePUAP.pdf
https://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-klienta/regulamin
mailto:ugzyrzyn@post.pl
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Email: marcin.sulej@zyrzyn.pl  

 

Joanna Janicka, tel.  kontaktowy (81) 881 42 26 wew.35 

Urząd Gminy Żyrzyn, pokój 1 

Email: janicka@zyrzyn.pl  

 

XII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY 

 

1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 

2. Treść oferty musi odpowiadać treści SWZ. 

3. Ofertę składa się na formularzu ofertowym (załącznik nr 1 do SWZ), pod rygorem 

nieważności, w formie elektronicznej (opatrzonej kwalifikowanym podpisem 

elektronicznym) lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub 

podpisem osobistym. Wraz z ofertą Wykonawca jest zobowiązany złożyć: 

1) oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków udziału 

w postępowaniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp (załącznik nr 2 do 

SWZ) składane, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej (opatrzone 

kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub w postaci elektronicznej 

opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, 

2) w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, 

oświadczenie, o którym mowa w pkt 1 składa każdy z wykonawców wspólnie 

ubiegających się o zamówienie, 

3) Wykonawca, który polega na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, 

na zasadach określonych w art. 118 ustawy Pzp, musi udowodnić 

zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi 

zasobami tych podmiotów, w szczególności dołączając do oferty zobowiązanie 

tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby 

realizacji zamówienia (w formie elektronicznej (podpisane kwalifikowanym 

podpisem elektronicznym) lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem 

zaufanym lub podpisem osobistym), zgodnie z załącznikiem nr 3 do SWZ. 

Wykonawca może przedstawić też inny środek dowodowy potwierdzający, że 

wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami 

tych podmiotów. Ze zobowiązania lub innych dokumentów potwierdzających 

udostępnienie zasobów przez inne podmioty musi bezspornie i jednoznacznie 

wynikać w szczególności:  

a) zakres dostępnych wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby, 

b) sposób i okres udostępnienia wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów 

podmiotu udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia, 

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

wykonawca polega w odniesieniu do warunku udziału w postępowaniu 

dotyczących doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane, których wskazane 

zdolności dotyczą.  

4) Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach podmiotów 

udostępniających zasoby, na zasadach określonych w art. 118 ustawy Pzp, 

przedstawia, wraz z oświadczeniem, o którym mowa w ust. 1, także oświadczenie 

podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia 

tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu, 

w zakresie, w jakim wykonawca powołuje się na jego zasoby. Oświadczenie 

podmiotu udostępniającego zasoby stanowi załącznik nr 4 do SWZ. 

mailto:marcin.sulej@zyrzyn.pl
mailto:janicka@zyrzyn.pl
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5) wadium - jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia, 

wykonawca przekazuje zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia, 

w postaci elektronicznej, 

6) w celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu wykonawcy jest umocowana 

do jego reprezentowania, zamawiający żąda od wykonawcy złożenia odpisu lub 

informacji z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji 

i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru, przy 

czym, Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia tych dokumentów, jeżeli 

zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz 

danych, o ile wykonawca wskazał dane umożliwiające dostęp do tych 

dokumentów, 

7) pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie do 

reprezentowania wykonawcy - jeżeli w imieniu wykonawcy działa osoba, której 

umocowanie do jego reprezentowania nie wynika z dokumentów, o których mowa 

w ust. 6, 

8) pełnomocnictwo, o którym mowa w dziale IX ust. 1 SWZ - w przypadku 

wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, 

9) w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców 

oświadczenie  (oświadczenie z art. 117 ust. 4 ustawy Pzp) , z którego wynika, które 

roboty budowlane wykonają poszczególni wykonawcy. 

4. Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę części zamówienia, których 

wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez wykonawcę nazw 

podwykonawców, jeżeli są już znani. Informacji należy udzielić w formularzu 

ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do SWZ. 

5. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych musi być zgodny z wymaganiami 

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

w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań 

technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji 

elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie 

(Dz. U. z 2020 poz. 2452) oraz rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii 

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

dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz. U. 

z 2020 poz. 2415). 

6. Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania 

Wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w rejestrze lub 

innym dokumencie, właściwym dla danej formy organizacyjnej Wykonawcy albo przez 

upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy.  

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

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

sporządzone zgodnie z tymi wzorami. 

8. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim. Każdy dokument składający się na 

ofertę powinien być czytelny. 

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

umocowanie do reprezentowania, sporządzone w języku obcym przekazuje się wraz 

z tłumaczeniem na język polski. 

10. Jeżeli dokumenty elektroniczne, przekazywane przy użyciu środków komunikacji 

elektronicznej, zawierają informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa 

w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej 

konkurencji (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 1913), wykonawca, w celu utrzymania 

w poufności tych informacji, przekazuje je w wydzielonym i odpowiednio oznaczonym 
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pliku, wraz z jednoczesnym zaznaczeniem polecenia „Załącznik stanowiący tajemnicę 

przedsiębiorstwa” a następnie wraz z plikami stanowiącymi jawną część oferty (oferta 

wraz z załącznikami nieobjętymi tajemnicą przedsiębiorstwa) należy ten plik 

zaszyfrować. 

11. Oferta i dokumenty muszą być zapisane w formatach danych .pdf (zalecany), .doc, 

.docx, .rtf, .xps jpeg, jpg lub.odt.  

12. Sposób składania oferty określa dział XV SWZ. 

 

XIII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM, W TYM JEGO KWOTA  

 

1. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert w wysokości: 

 

1) dla części I:   20 000,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych 00/100 groszy); 

2) dla części II:  20 000,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych 00/100 groszy); 

3) dla części III: 30 000,00 zł (słownie: trzydzieści tysięcy złotych 00/100 groszy); 

 

2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 

1) pieniądzu, 

2) gwarancjach bankowych, 

3) gwarancjach ubezpieczeniowych, 

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

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

Przedsiębiorczości (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r., poz. 299). 

Wykonawca przekazuje Zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia w postaci 

elektronicznej wraz z oferta. 

Wadium wnoszone w formie pieniężnej należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy 

Zamawiającego: Bank Spółdzielczy w Cycowie Nr: 86 8191 1071 2001 0000 0101 0005.. 

W tytule przelewu należy wpisać: wadium – „Modernizacja ujęć i stacji uzdatniania wody 

zasilających wodociągi Gminy Żyrzyn” część …….. zamówienia.  

3. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert, tj.  

do 04.08.2022 r. do godz. 10:00 (w przypadku wadium wniesionego w pieniądzu liczy się 

data wpływu środków na rachunek bankowy Zamawiającego) i utrzymane nieprzerwanie 

do dnia upływu terminu związania ofertą. 

4. Wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji musi być złożone jako oryginał 

gwarancji lub poręczenia w postaci elektronicznej i spełniać co najmniej poniższe 

wymagania: 

1) musi obejmować odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę 

wadium przez Wykonawcę określone w ustawie Pzp tj.: 

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

128 ust. 1, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył podmiotowych środków 

dowodowych lub przedmiotowych środków dowodowych potwierdzających 

okoliczności, o których mowa w art. 57 lub art. 106 ust. 1, oświadczenia, o którym 

mowa w art. 125 ust. 1, innych dokumentów lub oświadczeń lub nie wyraził zgody 

na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 223 ust. 2 pkt 3, co spowodowało 

brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako 

najkorzystniejszej. 

b) wykonawca, którego oferta została wybrana odmówił podpisania umowy 

w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, 

c) wykonawca, którego oferta została wybrana nie wniósł wymaganego 

zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 



____________________________________________________________________Strona 25 z 33  

SWZ - „Modernizacja ujęć i stacji uzdatniania wody zasilających wodociągi Gminy Żyrzyn”  

d) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe 

z przyczyn leżących po stronie wykonawcy, którego oferta została wybrana. 

2) z jej treści powinno jednoznacznej wynikać zobowiązanie gwaranta do zapłaty całej 

kwoty wadium, 

3) powinno być nieodwołalne i bezwarunkowe oraz płatne na pierwsze żądanie, 

4) termin obowiązywania poręczenia lub gwarancji nie może być krótszy niż termin 

związania ofertą,  

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

postępowania, 

6) beneficjentem poręczenia lub gwarancji jest Gmina Żyrzyn, 

7) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (art. 

58 ustawy Pzp), Zamawiający wymaga, aby poręczenie lub gwarancja obejmowała 

swą treścią wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 

zamówienia lub aby z jej treści wynikało, że zabezpiecza ofertę Wykonawców 

wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum). 

5. Oferta wykonawcy, który nie wniesie wadium, wniesie wadium w sposób nieprawidłowy 

lub nie utrzyma wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą lub złoży 

wniosek o zwrot wadium w przypadku, o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp 

zostanie odrzucona. 

6. Zasady zwrotu oraz okoliczności zatrzymania wadium określa art. 98 ustawy Pzp. 

 

XIV. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 

 

1. Wykonawca będzie związany ofertą do dnia 02.09.2022 r. 

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

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

ofertą zwraca się jednokrotnie do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego 

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

3. Przedłużenie terminu związania ofertą wymaga złożenia przez wykonawcę pisemnego 

oświadczenia o wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu związania ofertą. Przedłużenie 

terminu związania ofertą następuje wraz z przedłużeniem okresu ważności wadium albo, 

jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres 

związania ofertą. 

4. Odmowa wyrażenia zgody na przedłużenie terminu związania ofertą nie powoduje utraty 

wadium. 

 

XV. SPOSÓB ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT 

 

1. Ofertę należy złożyć przez miniPortal za pośrednictwem ePuap do dnia 04 sierpnia 

2022 r. godz. 10:00. 

2. Ofertę składa się pod rygorem nieważności w formie elektronicznej (opatrzonej 

kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub w postaci elektronicznej 

opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. 

3. Wykonawca, aby wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 

i złożyć ofertę do postępowania musi posiadać konto na Platformie ePUAP. Aby 

zaszyfrować i złożyć ofertę należy postępować zgodnie z „Instrukcją użytkownika 

systemu miniPortal – ePuap” dostępną pod adresem 

https://miniportal.uzp.gov.pl/Instrukcje.  

4. Zamawiający zaleca przed podpisaniem, zapisanie formularza ofertowego w formacie 

.pdf 

https://miniportal.uzp.gov.pl/Instrukcje
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5. Formularz oferty musi być opatrzony przez osobę lub osoby uprawnione do 

reprezentowania wykonawcy, kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub 

podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.  

6. Podpisaną ofertę należy zaszyfrować. 

7. Funkcjonalność do zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę jest dostępna dla 

wykonawców na miniPortalu, w szczegółach danego postępowania.  

8. Wykonawca składa zaszyfrowaną ofertę za pośrednictwem „Formularza do złożenia, 

zmiany, wycofania oferty lub wniosku” dostępnego na ePUAP i udostępnionego 

również na miniPortalu. 

9. Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert wycofać ofertę za 

pośrednictwem „Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” 

dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Sposób wycofania 

oferty został opisany w „Instrukcji użytkownika systemu miniPortal-ePuap” dostępnej 

na miniPortalu. 

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

wycofania złożonej oferty. 

11. Ofertę wraz z załącznikami należy przygotować zgodnie z wytycznymi opisanymi 

w dziale XII SWZ. 

12. Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli została złożona po terminie składania ofert. 

 

XVI. TERMIN OTWARCIA OFERT 

 

1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu: 4 sierpnia 2022 r., o godzinie 11.00 za pośrednictwem 

miniPortalu. W przypadku awarii, która spowoduje brak możliwości otwarcia ofert 

w powyższym terminie, otwarcie ofert nastąpi niezwłocznie po usunięciu awarii.  

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

prowadzonego postępowania. 

3. Najpóźniej przed otwarciem ofert, Zamawiający udostępni na stronie internetowej 

prowadzonego postępowania informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć 

na sfinansowanie niniejszego zamówienia (kwota brutto, wraz z podatkiem VAT). 

4. Otwarcie ofert jest dokonywane poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert. Informacja 

z otwarcia ofert opublikowana będzie na stronie internetowej Zamawiającego i zawierać 

będzie dane określone w art. 222 ust. 5 ustawy Pzp. 

 

 

XVII. SPOSÓB OBLICZENIA CENY (dotyczy wszystkich części) 

 

1. Cenę ofertową należy wyliczyć w szczególności na podstawie: projektu umowy, 

specyfikacji warunków zamówienia, dokumentacji projektowej, specyfikacji 

technicznej wykonania i odbioru robót. 

2. Wykonawca poda cenę ofertową brutto za całość zamówienia, w formularzu ofertowym 

stanowiącym załącznik nr 1 do SWZ. Dla ofert złożonych na części II i III cena musi 

obejmować opcje, o których mowa w rozdziale III punkcie 20 SWZ wraz z wyraźnym 

wyodrębnieniem ceny zaoferowanej dla opcji.  

3. Cenę ofertową należy obliczyć jako cenę ryczałtową uwzględniając zakres zamówienia 

oraz wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia, jak i ewentualne ryzyko 

ekonomiczne, wynikające z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili 

zawierania umowy. Wykonawca winien przeanalizować wszystkie okoliczności, które 

mogą mieć wpływ na ostateczną wartość zamówienia i skalkulować cenę ofertową na 

takim poziomie, który będzie gwarantował Zamawiającemu należyte wykonanie 
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zamówienia i czynił przedsięwzięć rentownym dla Wykonawcy. Podstawą wyliczenia 

ceny ofertowej winna być dokładna analiza dokumentacji projektowej, analiza 

przebiegu całego procesu realizacji zamówienia i dokonanie analizy wszystkich 

elementów mieszczących się w przedmiocie zamówienia. Wycena zamówienia nie 

powinna sprowadzać się do ustalenia ceny oferty na podstawie przedmiaru robót. 

Podstawą do jej ustalenia winna być dokładna analiza dokumentacji projektowej, 

analiza przebiegu całego procesu realizacji zamówienia i dokonanie analizy wszystkich 

elementów mieszczących się w przedmiocie zamówienia. 

4. Cena ofertowa obejmuje wszystkie koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia 

wynikające wprost z dokumentacji projektowej, jak również te, które nie zostały ujęte 

w szeroko rozumianym opisie przedmiotu zamówienia, ale są naturalną konsekwencją 

procesu budowlanego i w naturalny sposób z nich wynikają m.in. z zasad wiedzy 

technicznej i sztuki budowlanej. 

5. W cenie ofertowej należy uwzględnić ewentualne koszty zaliczek i/lub składek 

przekazywanych innym podmiotom (w przypadku osób fizycznych). Zamawiający 

z wynagrodzenia brutto Wykonawcy potrąci wszystkie składki, które są wymagane 

przepisami prawa. 

6. W cenie należy uwzględnić również niezbędne do realizacji koszty towarzyszące 

dotyczące w szczególności: 

1) zapewnienia generalnego wykonawstwa i kierownictwa budowy, 

2) zabezpieczenia i oznakowania terenu budowy w okresie trwania umowy, 

3) urządzenia i organizacji placu budowy, 

4) zapewnienie we własnym zakresie wody i energii elektrycznej na cele budowlane, 

5) wszelkich prac przygotowawczych, prac porządkowych, 

6) sporządzenia planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 

7) prowadzenia dziennika budowy i wykonywania obmiarów ilości zrealizowanych 

robót, 

8) prowadzenia pomiarów kontrolnych zgodnie z wymogami dokumentacji 

projektowej, STWiOR oraz przepisami prawa,  

9) sporządzenia dokumentacji powykonawczej, 

10) obsługi geodezyjnej, 

11) wszelkich robót, materiałów, wyposażenia, sprzętu i transportu, 

12) ubezpieczenia robót, sprzętu Wykonawcy oraz od ryzyka i odpowiedzialności 

cywilnej osób trzecich i ubezpieczenia własnego personelu i innych czynności 

niezbędnych do należytego wykonania przedmioty zamówienia, 

13) wykonywaniem czynności objętych zakresem zadania zgodnie z wymaganiami 

przepisów dotyczących ochrony środowiska, BHP, ppoż., w sposób nieuciążliwy 

dla ludzi i środowiska i zapewniający bezpieczeństwo osób oraz mienia, 

14) rekompensaty ewentualnych szkód osobom trzecim, w związku z niewłaściwym 

wykonywaniem robót lub błędów Wykonawcy, 

15) usuwania kolizji z istniejącą infrastrukturą wynikłych przy realizacji zamówienia 

w związku z niewłaściwym wykonywaniem robót lub błędów Wykonawcy. 

16) Wykonanie operatu wodnoprawnego, wraz z uzyskaniem pozwolenia 

wodnoprawnego dla wykonanych odwiertów studziennych w Żyrzynie i Kotlinach. 

7. Przy wyliczeniu ceny ofertowej należy przyjąć, że w przypadku występowania 

ewentualnych niespójnych zapisów w dokumentach stanowiących załącznik nr 13.1, 

13.2, 13.3 do SWZ, wszelkie rozbieżności będą rozstrzygane na korzyść 

Zamawiającego. 
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8. Cena podana w ofercie jest ceną ostateczną, niepodlegającą negocjacji i wyczerpującą 

wszelkie należności Wykonawcy wobec Zamawiającego związane z realizacją 

przedmiotu zamówienia. 

9. Cena ofertowa powinna być wyrażona w złotych polskich (PLN) z dokładnością do 

dwóch miejsc po przecinku. Cenę należy podać cyfrowo oraz słownie. W przypadku 

rozbieżności w cenie podanej cyfrą i cenie podanej słownie za prawidłową uznaje się 

cenę podaną słownie. 

10. Zamawiający nie przewiduje rozliczeń w walucie obcej. 

11. Wyliczona cena ofertowa brutto będzie służyć do porównania złożonych ofert i do 

rozliczenia w trakcie realizacji zamówienia. 

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

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

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

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

towarów i usług, którą miałby obowiązek rozliczyć. W ofercie wykonawca ma 

obowiązek: 

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

powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego, 

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

będą prowadziły do powstania obowiązku podatkowego, 

3) wskazania wartości towaru lub usługi objętego obowiązkiem podatkowym 

zamawiającego, bez kwoty podatku, 

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

będzie miała zastosowanie. 

13. Wzór formularza ofertowego (załącznik nr 1 do SWZ) został opracowany przy 

założeniu, iż wybór oferty nie będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego 

obowiązku podatkowego w zakresie podatku VAT. W przypadku, gdy wybór oferty 

wykonawcy prowadziłby do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego, 

Wykonawca winien odpowiednio zmodyfikować treść formularza w celu 

przedstawienia informacji, o których mowa w ust. 12. 

14. Przedmiary robót załączone do niniejszej SWZ stanowią jedynie materiał pomocniczy i 

nie stanowią zobowiązania stron umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego 

– mogą być niepełne. 

15. Opisy pozycji przedmiarów nie mogą być traktowane jako ostatecznie definiujące 

wymagania dla danych robót, Wykonawca powinien odwołać się do specyfikacji 

technicznych, obowiązujących przepisów technicznych dotyczących przedmiotu 

zamówienia, rysunków i opisów w projekcie, zasad wiedzy technicznej i sztuki 

budowlanej.  

16. Przedmiary robót winny być odczytywane w powiązaniu z warunkami umowy, 

specyfikacją istotnych warunków zamówienia, dokumentacją projektową, 

specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót, zasadami wiedzy technicznej 

i sztuką budowlaną oraz przepisami prawa dotyczącymi przedmiotu zamówienia. 

17. Przez sam fakt złożenia oferty Zamawiający uzna, że Wykonawca zgadza się na 

wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z umową, specyfikacją istotnych 

warunków zamówienia, dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi 

wykonania i odbioru robót.  Złożony kosztorys ofertowy nie będzie  traktowany jako 

treść oferty. W przypadku złożenia kosztorysu ofertowego różniącego się od 

dokumentacji projektowej przyjmuje się, że oferta Wykonawcy obejmuje wykonanie 

przedmiotu zamówienia zgodnie z dokumentacją projektową niezależnie od danych 

zawartych w kosztorysie ofertowym. W przypadku złożenia kosztorysu ofertowego i 
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wystąpienia w nim omyłek rachunkowych, przyjmuje się za prawidłową cenę 

ryczałtową podaną w ofercie bez względu na wyceny wynikające z kosztorysu 

ofertowego. 

 

XVIII. OPIS KRYTERIÓW OCENY OFERT, WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH 

KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT 

 

1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty w ramach 1, 2 i 3 części zamówienia 

Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami oceny ofert: 

1) cena o wadze 60 % (oferowaną cenę Wykonawca poda w formularzu ofertowym 

stanowiącym załącznik nr 1 do SWZ), 

2) okres gwarancji o wadze 40 % (oferowany okres gwarancji Wykonawca poda 

w formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do SWZ).  

2. Każda oferta będzie oceniana w skali 100 pkt. 

3. Liczba punktów w kryterium cena będzie obliczona na podstawie następującego wzoru: 

 

                najniższa zaoferowana cena* 

C =    ----------------------------------------   x 60 pkt  

                         cena oferty badanej 

* spośród wszystkich złożonych ofert niepodlegających odrzuceniu 

4. Punkty w kryterium „okres gwarancji” przyznawane będą w następujący sposób: 

1) okres gwarancji wynoszący 3 lata – 0 pkt, 

2) okres gwarancji wynoszący 4 lata –20 pkt, 

3) okres gwarancji wynoszący 5 lat – 40 pkt. 

Uwaga! Zamawiający zastrzega, iż oferowany okres gwarancji nie może być 

krótszy niż 3 lata i dłuższy niż 5 lat. Wykonawca poda okres gwarancji w pełnych 

latach.  

W przypadku, gdy Wykonawca nie poda w formularzu ofertowym oferowanego okresu 

gwarancji, lub poda okres inny niż jeden ze wskazanych powyżej, Zamawiający uzna, 

że Wykonawca oferuje okres gwarancji wynoszący 3 lata i przyzna ofercie 0 punktów 

w tym kryterium. 

5. Liczba punktów przyznana ofercie badanej jest sumą punktów otrzymanych w 

kryterium „cena” i punktów otrzymanych w kryterium „okres gwarancji”. 

6. Punktacja przyznawana ofertom w poszczególnych kryteriach oceny ofert będzie 

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

7. Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę, tj. z najwyższą liczbą punktów, 

spośród nieodrzuconych ofert. 

 

XIX. PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA 

PUBLICZNEGO, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI TEJ 

UMOWY 

Do SWZ dołączony jest wzór umowy stanowiący jej integralną część, będący załącznikiem 

nr 9 do SWZ, w którym Zamawiający przewidział wszystkie istotne dla stron postanowienia 

oraz przyszłe zobowiązania Wykonawcy i Zamawiającego. 

 

XX. INFORMACJE DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA 

UMOWY 
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1. Zamawiający będzie żądać od Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako 

najkorzystniejsza, wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy 

w wysokości 5 % ceny całkowitej podanej w ofercie. 

2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wniesione w formie ustawowej 

tj. w pieniądzu, poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy 

oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem 

pieniężnym, gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach 

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

9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tekst 

jedn. Dz. U. z 2020 r., poz. 299). 

3. Wykonawca wniesie zabezpieczenie należytego wykonania umowy przed podpisaniem 

umowy, najpóźniej w dniu podpisania umowy. 

4. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wniesione w pieniądzu Zamawiający 

przechowuje na oprocentowanym rachunku bankowym. 

5. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy służy do pokrycia roszczeń z tytułu 

niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. 

6. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wnoszone w postaci poręczenia lub 

gwarancji musi zawierać zobowiązanie Gwaranta lub Poręczyciela do nieodwołalnego  

i bezwarunkowego zapłacenia kwoty zobowiązania na pierwsze żądanie zapłaty, gdy 

wykonawca nie wykonał przedmiotu zamówienia lub wykonał go z nienależytą 

starannością. Gwarant (Poręczyciel) nie może uzależniać dokonania zapłaty od spełnienia 

jakichkolwiek dodatkowych warunków lub od przedłożenia jakiejkolwiek dokumentacji. 

 

XXI. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE MUSZĄ ZOSTAĆ DOPEŁNIONE 

PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE 

ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 

 

1. Wykonawca przed podpisaniem umowy dostarczy Zamawiającemu: 

1) informację o osobie (imię i nazwisko), która w imieniu Wykonawcy będzie 

podpisywała umowę; jeżeli uprawnienie do występowania w imieniu wykonawcy 

nie będzie wynikało z wpisów do odpowiednich rejestrów, również 

pełnomocnictwo do podpisania umowy – oryginał lub notarialnie poświadczona 

kopia, 

2) informację o zastosowanej stawce podatku VAT,  

3) dane kontaktowe (imię i nazwisko, nr telefonu, adres e-mail) do osób 

wyznaczonych do kontaktów z zamawiającym, w tym kierownika budowy,  

4) dokumenty dotyczące kierowników budowy - osób wskazanych w złożonym przez 

Wykonawcę wykazie osób skierowanych do realizacji zamówienia: dokumenty 

wskazujące na posiadanie wymaganych uprawnień budowlanych, o których mowa 

w dziale VII ust. 1 pkt 4 lit. b SWZ i zaświadczenie o przynależności do Okręgowej 

Izby Inżynierów Budownictwa, 

5) zabezpieczenie należytego wykonania umowy, o którym mowa w dziale XX SWZ, 

6) kosztorys, zgodnie z wymaganiami Zamawiającego, odzwierciedlający cenę 

ofertową za zakres podstawowy zamówienia (kosztorys powinien zawierać: 

podstawę wyceny, rodzaj prac do wykonania, ilość prac do wykonania, jednostkę 

miary prac do wykonania, cenę jednostkową elementu do wykonania, wartość 

elementu do wykonania),  

7) kosztorys dla zamówienia objętego prawem opcji (kosztorys powinien zawierać: 

podstawę wyceny, rodzaj prac do wykonania, ilość prac do wykonania, jednostkę 
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miary prac do wykonania, cenę jednostkową elementu do wykonania, wartość 

elementu do wykonania),  

8) harmonogram rzeczowo-finansowy uwzględniający wymagania Zamawiającego, 

9) jeżeli jako najkorzystniejsza zostanie wybrana oferta Wykonawców występujących 

wspólnie, Zamawiający zażąda przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia 

publicznego, umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. 

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

krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej 

oferty. 

3. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed 

upływem terminu, o którym mowa w ust. 2, jeżeli  w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia prowadzonym w trybie podstawowym złożono tylko jedną ofertę. 

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

wskazanym przez Zamawiającego. 

5. Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla się od 

zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, zamawiający może dokonać 

ponownego badania i oceny ofert spośród ofert pozostałych w postępowaniu 

wykonawców albo unieważnić postepowanie. 

 

XXII. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH 

WYKONAWCY. 

 

1. Środki ochrony prawnej przysługujące wykonawcy reguluje dział IX ustawy Pzp. 

Zamawiający przedstawia poniżej najistotniejsze informacje. 

2. Środki ochrony prawnej określone w niniejszym dziale przysługują wykonawcy oraz 

innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł 

lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy 

Pzp.  

3. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie 

zamówienia oraz dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom 

wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15 p.z.p. oraz Rzecznikowi Małych 

i Średnich Przedsiębiorców. 

4. Odwołanie przysługuje na: 

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

o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy, 

2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia do której 

zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy Pzp. 

5. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby.  

6. Odwołujący przekazuje zamawiającemu odwołanie wniesione w formie elektronicznej 

albo postaci elektronicznej albo kopię tego odwołania, jeżeli zostało ono wniesione 

w formie pisemnej, przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby 

mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. 

7. Odwołanie wobec treści ogłoszenia lub treści dokumentów zamówienia wnosi się 

w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych 

lub dokumentów zamówienia na stronie internetowej. 

8. Odwołanie wnosi się w terminie: 

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

podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków 

komunikacji elektronicznej, 
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2) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej 

podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż 

określony w pkt 1. 

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

od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było 

powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. 

 

XXIII. OPIS SPOSOBU UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ TREŚCI SWZ, ZMIANY  

         TREŚCI SWZ 

 

1.  Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ, 

kierując swoje zapytanie do zamawiającego na adres e-mail ugzyrzyn@post.pl lub na 

skrzynkę ePUAPu, dostępnego pod adresem: https://epuap.gov.pl/wps/portal (nazwa 

adresata Urząd Gminy w Żyrzynie, identyfikator adresata: /5096dqxkyw/SkrytkaESP) 

2.  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  SWZ  wpłynął do zamawiającego nie później niż na 4 dni przed upływem terminu 

składania ofert. 

3.  Jeżeli zamawiający nie udzieli wyjaśnień w terminie, o którym mowa w ust. 2, przedłuża 

termin składania ofert o czas niezbędny do zapoznania się wszystkich zainteresowanych 

wykonawców z wyjaśnieniami niezbędnymi do należytego przygotowania i złożenia ofert. 

4.  W przypadku gdy wniosek o wyjaśnienie treści SWZ nie wpłynął w terminie, o którym 

mowa w ust. 2, zamawiający nie ma obowiązku udzielania wyjaśnień SWZ oraz obowiązku 

przedłużenia terminu składania ofert. 

5.  Przedłużenie terminu składania ofert, o których mowa w ust. 4, nie wpływa na bieg terminu 

składania wniosku o wyjaśnienie treści  SWZ. 

6.  Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający udostępnia, bez ujawniania źródła 

zapytania, na stronie internetowej prowadzonego postępowania, a w przypadkach, o 

których mowa w art. 280 ust. 2 i 3 ustawy Pzp.  przekazuje wykonawcom, którym 

udostępnił SWZ. 

7. Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania wszystkich wykonawców w celu 

wyjaśnienia treści SWZ. (art.285 ustawy Pzp) 

8. W uzasadnionych przypadkach zamawiający może przed upływem terminu składania ofert 

zmienić treść SWZ (art.286 ust.1 ustawy Pzp.) 

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

wykonawców dodatkowego czasu na zapoznanie się ze zmianą treści SWZ i 

przygotowanie ofert, zamawiający przedłuża termin składania ofert o czas niezbędny na 

ich przygotowanie. (art.286 ust.3 ustawy Pzp.) 

10. Zamawiający informuje wykonawców o przedłużonym terminie składania ofert przez 

zamieszczenie informacji na stronie internetowej prowadzącego postępowanie, na której 

została udostępniona SWZ. (art. 286 ust.5 ustawy Pzp.) 

11. Informację o przedłużonym terminie składania ofert zamawiający zamieszcza w 

ogłoszeniu, o którym mowa w art. 267 ust.2 pkt.6 ustawy Pzp. 

12. Dokonaną zmianę treści SWZ zamawiający udostępnia na stronie internetowej 

prowadzonego postępowania. (art. 286 ust,7 ustawy Pzp) 
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XXIV. WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW DO SWZ 

 

1. Załącznik nr 1 – formularz ofertowy. 

2. Załącznik nr 2 – oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia oraz o spełnianiu 

warunków udziału w postępowaniu. 

3. Załącznik nr 3 – zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby. 

4. Załącznik nr 4 – oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, o braku podstaw do 

wykluczenia oraz o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu. 

5. Załącznik nr 5 – oświadczenie dot. grupy kapitałowej. 

6. Załącznik nr 6 – oświadczenie o aktualności informacji złożonych w oświadczeniu 

wstępnym, 

7. Załącznik nr 7 – wykaz robót budowlanych. 

8. Załącznik nr 8 – wykaz osób. 

9. Załącznik nr 9 – wzór umowy.  

10. Załącznik nr 10 – klauzula dotycząca ochrony danych osobowych. 

11. Załącznik nr 11 – link do postępowania na miniPortalu. 

12. Załącznik nr 12 – ID postępowania. 

13.  Załącznik nr 13.1 – dokumentacja projektowa, STWiOR dla części  1 zamówienia. 

14. Załącznik nr 13.2 – dokumentacja projektowa, STWiOR dla części  2 zamówienia. 

15. Załącznik nr 13.3 – dokumentacja projektowa, STWiOR dla części  3 zamówienia. 

 

 

 

 

Zatwierdzam: 

Żyrzyn, dnia 20 lipca 2022 r.                                                                          ……………………….. 

(podpis) 


