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ROZDZIAŁ I.  Nazwa, adres Zamawiającego 
 

Nazwa Zamawiającego:   Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Chojnie Sp. z o.o. 

Adres:                                      74 - 500 Chojna, ul. Słowiańska 1 

REGON:                                  812416522 

NIP:                                          858 16 63 165 

KRS:                                          XIII Wydział Gospodarczy KRS Szczecin-Centrum w Szczecinie, Nr 0000076332 

Nr Rejestrowy BDO: 000015054 

adres poczty elektronicznej:      zam.publiczne@pukchojna.pl 

strona internetowa:                    http://www.pukchojna.pl 

nr telefonu/faksu:                     91 4141644, 91 4141881 

godz. urzędowania:                    700 - 1500 

 

ROZDZIAŁ II.  Adres strony internetowej, na której udostępniane będą zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne 

dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia 
 

Postępowanie prowadzone jest przy użyciu środków komunikacji elektronicznej z wykorzystaniem Platformy 

https://miniportal.uzp.gov.pl i poczty elektronicznej Zamawiającego s.prawdziuk@pukchojna.pl. Zmiany i wyjaśnienia treści 

SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia będą 

udostępniane na stronie internetowej https://miniportal.uzp.gov.pl oraz https://bip.pukchojna.pl. 
 

ROZDZIAŁ III.  Tryb udzielenia zamówienia 
 

1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie podstawowym, na podstawie art. 275 pkt 1 

ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 z późn. zm.). 

2. Zamówienie będzie realizowane na zasadach i warunkach określonych w niniejszej Specyfikacji Warunków Zamówienia, 

zwanej dalej „SWZ”. 

3. Rodzaj zamówienia – roboty budowlane. 
 

ROZDZIAŁ IV.  Informacja, czy zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością prowadzenia 

negocjacji 
 

Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z możliwością prowadzenia negocjacji. 
 

ROZDZIAŁ V.  Opis przedmiotu zamówienia 
 

1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na zaprojektowaniu i wykonaniu przepompowni ścieków  

w m. Łaziszcze w działce 9/22 obręb Łaziszcze, kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej na odcinku drogi 

wojewódzkiej nr 124 oraz oczyszczalni ścieków w m. Mętno działka 63 obręb Mętno.  

2. Zamówienie publiczne realizowane w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem 

lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie 

energii” na operacje typu „Gospodarka wodno-ściekowa” zgonie z kryteriami ustanowionymi w Programie Rozwoju 

Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.  

3. Inwestycja realizowana będzie na terenie gdzie nie obowiązują Plany Zagospodarowania Przestrzennego. 

4. W celu oceny i uwzględnienia w ofercie pełnego zakresu wszystkich prac niezbędnych do prawidłowego wykonania 

zamówienia i uwzględnienia pełnych kosztów z tym związanych, Zamawiający wymaga przed złożeniem oferty 

dokonania wizji lokalnej przez Wykonawców na terenie objętym zadaniem. 

5. Zakres prac obejmuje również roboty pomocnicze i towarzyszące oraz inne prace konieczne do wykonania, nie ujęte  

w programie funkcjonalno-użytkowym, a niezbędne do wykonania ze względu na warunki terenowe, sztukę budowlaną, 

zasady wiedzy technicznej i przepisy prawa. 

6. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w programie funkcjonalno-użytkowym, stanowiącym załącznik 

do dokumentacji przetargowej. 

7. Inne obowiązki Wykonawcy związane z prawidłowym wykonaniem przedmiotu umowy: 

1) opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem wymaganych prawem opinii, decyzji uzgodnień 

niezbędnych do rozpoczęcia robót budowlanych, zgodnie z: 

a) ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2020 r., poz. 1333 z późń. zm.); 

b) Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 

dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 

funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2013 r., poz. 1129); 

c) Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określania metod i podstaw 

sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych 

mailto:zam.publiczne@pukchojna.pl
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kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. z 2004 r., nr 130,  

poz. 1389); 

2) zgłoszenie rozpoczęcia robót we właściwych organach administracji architektoniczno-budowlanej; 

3) przejęcie terenu budowy od Zamawiającego; 

4) prowadzenie w prawidłowy sposób dokumentacji budowy; 

5) zorganizowania we własnym zakresie i na własny koszt zaplecza produkcyjnego i socjalnego niezbędnego do 

wykonania robót; 

6) zatrudnienie pracowników i personelu posiadającego aktualne przeszkolenie w zakresie bhp odpowiadające 

rodzajowi wykonanych robót przez Wykonawcę; 

7) poniesienie pełnej odpowiedzialność za szkody spowodowane przez własnych pracowników na skutek 

nieprzestrzegania przepisów bhp; 

8) podejmowanie wszelkich czynności, choćby w sposób bezpośredni nie określonych Umową,  

a mających na celu prawidłowe i terminowe wykonanie robót objętych niniejszą Umową, z dbałością  

o przestrzeganie przepisów prawa; 

9) utrzymanie istniejących dróg w stanie nienaruszonym; 

10) przed wbudowaniem materiałów, przedkładanie Inspektorowi Nadzoru do akceptacji, a następnie dołączenie  

do operatu powykonawczego, certyfikatów zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną, atestów, deklaracji 

zgodności lub świadectwa jakościowe każdego użytkowanego na budowie wyrobu lub elementu konstrukcyjnego; 

11) obsługa geodezyjna budowy, wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej; 

12) koordynacja robót podwykonawców (jeśli przewidziano podwykonawstwo); 

13) zabezpieczenie i ochrona placu budowy; 

14) informowanie na piśmie Zamawiającego na bieżąco o problemach i okolicznościach, które mogą wpłynąć  

na wykonanie przedmiotu umowy, w szczególności na jakość robót lub opóźnienie terminu wykonania robót; 

15) zlecenie na koszt własny niezbędnych nadzorów specjalistycznych, wynikających z zaleceń dysponentów mediów 

(energetyka, telekomunikacja, itp.); 

16) uporządkowanie placu budowy po zakończeniu robót; 

17) zabezpieczenie mienia zgromadzonego na placu budowy; 

18) wykonanie innych robót i czynności, które były do przewidzenia na etapie przygotowania oferty, wynikających  

z przepisów Prawa budowlanego, Polskich Norm i sztuki budowlanej; 

19) przed rozpoczęciem odbioru końcowego Wykonawca dostarczy Zamawiającemu, kompletną dokumentację 

wymaganą przy odbiorze końcowym wraz z niezbędnymi dokumentami, takimi jak: 

a) dokumentacja techniczna z naniesionymi zmianami dokonywanymi w toku wykonywania przedmiotu umowy, 

jeżeli miały miejsce, 

b) inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza, 

c) protokoły techniczne, 

d) aprobaty techniczne, 

e) atesty i certyfikaty jakości, 

f) deklaracje zgodności z Polską Normą, 

g) oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonanych robót z zatwierdzonym projektem budowlanym  

oraz o uporządkowaniu terenu, 

h) i inne dokumenty wymagane przy przystąpieniu do końcowego odbioru robót, 

20) w trakcie trwającego okresu gwarancyjnego, uczestnictwo we wszystkich przeglądach technicznych, które odbywać 

się będą nie rzadziej niż 1 przegląd na 12 miesięcy. Jednakże Zamawiający zastrzega sobie prawo ogłoszenia 

i przeprowadzania przeglądów gwarancyjnych częściej niż 1 przegląd na 12 miesięcy w razie pojawienia się dużej 

ilości wad i usterek; 

21) po zakończeniu robót budowlanych, zwrot wysokości udzielonego dla Zamawiającego dofinansowania, jeżeli 

przedmiot umowy wykonany zostanie niezgodnie z programem funkcjonalno-użytkowym bądź niezgodnie  

z powszechnie uznaną wiedzą techniczną a także wykonany nie w terminie. 

8. Dokumentacja projektowa w swej treści nie może określać nazw producentów, materiałów, maszyn i urządzeń w sposób 

utrudniający uczciwą konkurencję, a w przypadku użycia nazw własnych należy określić parametry równoważne 

zastosowanych materiałów. Powinna natomiast określić parametry techniczne i funkcjonalne przyjętych rozwiązań 

materiałowych, technologii, urządzeń i wyposażenia (Zamawiający dopuszcza wskazania w dokumentacji na znak 

towarowy, patent lub pochodzenie z uzasadnionych względów technologicznych, ekonomicznych, organizacyjnych  

lub jeżeli obowiązek taki wynika z odrębnych przepisów). 

9. Koszt realizacji przedmiotu zamówienia należy określić w oparciu o załączony Program Funkcjonalno-użytkowy. 

Wykonawca winien zgłosić w trakcie postępowania przetargowego w formie pisemnej, wszelkie zauważone błędy, 

pomyłki w dokumentacji. Wynagrodzenie Wykonawcy określa się w formie ryczałtu. 
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10. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia: 

1) Rozpoznanie warunków gruntowo-wodnych i wykonanie własnej opinii/dokumentacji geotechnicznej dla potrzeb 

wykonania projektu i warunków realizacji przepompowni ścieków, kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków.  

2) Uzyskanie map do celów projektowych.  

3) Uzyskanie warunków technicznych od Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych w Chojnie Sp. z o.o. 

4) Uzyskanie wszystkich niezbędnych decyzji, opinii, zgód i zezwoleń niezbędnych do realizacji przedmiotu 

zamówienia.   

5) Uzyskanie pisemnej zgody właściciela terenu prawa do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.   

6) Uzyskanie pozwolenia na budowę dla przedmiotowego zadania.   

7) Wykonanie projektów wykonawczych dla przedmiotu zamówienia.   

8) Wykonanie przedmiarów robót i kosztorysów inwestorskich.   

9) Wykonanie dokumentacji tymczasowej organizacji ruchu na czas trwania budowy.   

10) Wykonanie szczegółowych specyfikacji wykonania i odbioru robót budowlanych.   

11) Dostawa montaż i uruchomienie oczyszczalni ścieków, kanalizacji sanitarnej i przepompowni ścieków. 

12) Wykonanie robót zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi.   

13) Wykonanie dokumentacji powykonawczej wraz z geodezyjną inwentaryzacją powykonawczą.  

14) Pełnienie nadzorów autorskich w ramach opracowanej dokumentacji projektowej.   

15) Przeprowadzenie indywidualnego szkolenia dla zarządców oczyszczalni ścieków, kanalizacji sanitarnej  

i przepompowni ścieków.   

16) Przeprowadzenie prób końcowych, rozruchów technologicznych oraz nadzór nad próbami eksploatacyjnymi.   

17) Przygotowanie i przekazanie szczegółowej instrukcji obsługi.  Raport porealizacyjny w którym zaprezentowane 

zostaną przez Wykonawcę wyniki w zakresie pozwalającym na stwierdzenie dotrzymania parametrów oczyszczalni 

ścieków, kanalizacji sanitarnej i przepompowni ścieków. 

11. Zgodnie z Wspólnym Słownikiem Zamówień CPV, przedmiot zamówienia obejmuje zakres określony kodami: 

1) Grupa: 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części 

oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej wodnej. 71000000-8 Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne  

i kontrolne.  

2) Klasa: 45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych  

i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu. 71300000-1 Usługi inżynieryjne.  

3) Kategoria: 45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii 

energetycznych. 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania 

ścieków. 45232421-9: Roboty w zakresie oczyszczania ścieków. 71320000-7 Usługi inżynieryjne w zakresie 

projektowania. 45310000-3: Roboty instalacyjne elektryczne. 

 

1. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia. 

2. Zamawiający dopuszcza korzystanie z podwykonawców. Wykonawca wówczas: 

1) zobowiązany jest wskazać w formularzu ofertowym (Załącznik nr 2 do SWZ) części zamówienia, których wykonanie 

zamierza powierzyć podwykonawcom i podać firmy (oznaczenie przedsiębiorstwa) podwykonawców, o ile na tym 

etapie są znani; 

2) w przypadku podpisania umowy, Wykonawca będzie zobowiązany, aby przed przystąpieniem do wykonania 

zamówienia przedłożył Zamawiającemu projekt umowy z podwykonawcą. Wykonawca podczas realizacji umowy 

ma obowiązek uzyskać zgodę od Zamawiającego w zakresie jakichkolwiek zmian podwykonawcy, a także 

przekazywać informacje na temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć 

realizację przedmiotu zamówienia. 

3. Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób 

wykonujących wskazane poniżej czynności w trakcie realizacji zamówienia: wykonywanie prac fizycznych przy 

realizacji robót budowlanych, operatorzy sprzętu i prace fizyczne instalacyjno-montażowe objęte zakresem zamówienia, 

określonym w SWZ. 

4. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec 

wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy  

o pracę osób wykonujących wskazane powyżej czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do: 

1) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny, 

2) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów,  

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 

5. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie, 

wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia,  

ROZDZIAŁ VI.  Podwykonawstwo 
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na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane czynności w trakcie 

realizacji zamówienia: 

1) oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących 

czynności, których dotyczy wezwanie zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: 

dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte 

wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych 

osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia 

oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy; 

2) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię umowy/umów  

o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie 

wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). 

Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych 

pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych  

(tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników). Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. 

Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe  

do zidentyfikowania; 

3) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez wykonawcę lub podwykonawcę składek  

na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres 

rozliczeniowy; 

4) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię dowodu 

potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób 

zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.  

o ochronie danych osobowych. Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. 

6. Z tytułu niespełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób 

wykonujących wskazane czynności zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez wykonawcę 

kary umownej w wysokości określonej w projekcie umowy w sprawie zamówienia publicznego. Niezłożenie przez 

wykonawcę w wyznaczonym przez zamawiającego terminie żądanych przez zamawiającego dowodów w celu 

potwierdzenia spełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę 

traktowane będzie jako niespełnienie przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy  

o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 3 czynności. 

7. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawcę lub  podwykonawcę, 

zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy. 
 

 

1. Termin wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z Programem funkcjonalno-użytkowym oraz z opracowaną 

dokumentacją projektową, Zamawiający określa do dnia podpisania protokołu końcowego tj.  na dzień nie później  

niż 15.04.2022 r. 

2. Data rozpoczęcia: niezwłocznie po podpisaniu umowy 

 

1. Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego zostały zawarte we wzorze umowy, 

stanowiącym Załącznik nr 4 do SWZ. 

2. Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzania zmiany umowy w przypadku zaistnienia okoliczności niemożliwych 

do przewidzenia w chwili zawierania umowy lub w przypadku wystąpienia którejkolwiek z następujących okoliczności: 

1) W sytuacji, gdy wystąpi okoliczność leżąca po stronie Zamawiającego, uniemożliwiająca lub znacznie utrudniająca 

realizację przedmiotu umowy w terminie; 

2) W sytuacji, gdy termin realizacji przedmiotu umowy nie będzie mógł zostać dochowany z uwagi na wystąpienie siły 

wyższej; przez Siłę Wyższą strony rozumieją okoliczności o charakterze wyjątkowym, których Strony w trakcie 

zawierania Umowy nie były w stanie przewidzieć, ani im zapobiec, w szczególności katastrofy spowodowane przez 

siły przyrody takie jak: huragany, intensywne opady deszczu, opady śniegu, powodzie, trzęsienia ziemi, skażenia 

radioaktywne i inne oraz zaburzenia życia zbiorowego,  a także w sytuacji, gdy na termin realizacji przedmiotu 

umowy wpłyną lub będą mogły mieć wpływ okoliczności związane z wystąpieniem wirusa SARS-CoV-2  

lub choroby wywołanej tym wirusem (COVID-19),  

3) W sytuacji gdy, termin realizacji przedmiotu umowy nie będzie mógł zostać dochowany z uwagi na skierowania 

przez Zamawiającego do Wykonawcy pisemnego żądania, wstrzymania robót budowlanych lub wydania zakazu 

prowadzenia robót przez organ administracji publicznej, o ile żądanie lub wydanie zakazu nie nastąpiło z przyczyn, 

ROZDZIAŁ VII. Termin wykonania zamówienia  

ROZDZIAŁ VIII. Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną wprowadzone do 

treści tej umowy 
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za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, przy czym przedłużenie terminu realizacji zamówienia nastąpi  

o okres, przez ile trwało ich wstrzymanie.  

4) W sytuacji gdy, termin realizacji przedmiotu umowy nie będzie mógł zostać dochowany z uwagi na zmianę 

powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym bezpośredni wpływ na realizację przedmiotu 

zamówienia lub świadczenia stron umowy, w szczególności przepisów podatkowych.  

5) W sytuacji gdy, termin realizacji przedmiotu umowy nie będzie mógł zostać dochowany z uwagi na zaistnienie 

powszechnej niedostępności surowców bądź materiałów. 

6) W sytuacji gdy, termin realizacji przedmiotu umowy nie będzie mógł zostać dochowany z uwagi na brak dostępu  

do mediów, niezawinionego przez Wykonawcę (np. awaria w dostawie energii elektrycznej, wody czy innych 

mediów niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy, przy czym przedłużenie terminu nastąpi o czas trwania 

awarii. 

7) W przypadku zmiany albo rezygnacji z podwykonawcy, na którego zasoby Wykonawca się powoływał. W takim 

przypadku Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany Podwykonawca lub Wykonawca 

samodzielnie wypełnia warunki udziału w postępowaniu, w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie 

postępowania o udzielenie zamówienia, poprzez przedstawienie w tym celu odpowiednich dokumentów, 

potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu, 

8) Przedłużenie terminu realizacji zamówienia, może nastąpić o czas niezależny od Wykonawcy robót, tj. w związku  

z trwającymi procedurami administracyjnymi, związanymi z uzyskaniem przez Wykonawcę decyzji lub postanowień 

administracyjnych. 

3. Strony przewidują zmianę umowy w przypadku zmiany: 

1) stawki podatku od towarów i usług, 

2) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych 

na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, 

3) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki  

na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne - jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia 

przez wykonawcę. 

4) inna istotna zmiana umowy w zakresie, którego nie można przewidzieć na etapie sporządzenia niniejszej SWZ -  

w przypadku wystąpienia nadzwyczajnej okoliczności, której nie można było przewidzieć na etapie sporządzenia 

niniejszej SWZ, a która spowoduje że prawidłowe wykonanie zamówienia będzie uzależnione od tej zmiany. 

5) zmiany przewidziane w art. 454 i 455 ustawą Pzp. 

4. Wszelkie zmiany wymagają zachowania formy pisemnej. 

 

1. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim. 
2. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu 

poczty elektronicznej s.prawdziuk@pukchojna.pl. 
3. We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy posługują się 

numerami ogłoszenia (BZP, TED, lub ID postępowania). 
4. Zamawiający wyznacza następującą osobę do kontaktu z Wykonawcami: 

1) Stanisława Prawdziuk tel. 91414 16 44 wew. 36, e-mail: s.prawdziuk@pukchojna.pl. 
5. 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 lub 

wniosku oraz do formularza do komunikacji. 
6. Dokumenty elektroniczne, oświadczenia lub elektroniczne kopie dokumentów lub oświadczeń składane są przez 

Wykonawcę za pośrednictwem za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail: s.prawdziuk@pukchojna.pl jako 

załącznik. 
7. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń 

musi być zgody z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2017 r.  

w sprawie użycia środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego  

oraz udostępniania i przechowywania dokumentów elektronicznych oraz rozporządzeniu Ministra Rozwoju  

z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy  

w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 
8. 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 miniPortalu oraz Regulaminie ePUAP. 

ROZDZIAŁ IX.  Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których Zamawiający będzie komunikował 

się z wykonawcami, oraz informacje o wymaganiach technicznych i organizacyjnych sporządzania, wysyłania i odbierania 

korespondencji elektronicznej 

mailto:s.prawdziuk@pukchojna.pl
mailto:s.prawdziuk@pukchojna.pl
mailto:s.prawdziuk@pukchojna.pl
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9. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia, zmiany, 

wycofania oferty lub wniosku oraz do komunikacji wynosi 150 MB. 
10. 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. 
11. Zamawiający przekazuje link do postępowania oraz ID postępowania jako załącznik do niniejszej SWZ.  

Dane postępowanie można wyszukać również na Liście wszystkich postępowań klikając wcześniej opcję  

„Dla Wykonawców” lub ze strony głównej zakładki Postępowania na miniPortalu.  
12. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku o wyjaśnienie treści SWZ. 

 

1. Zamawiający wyznacza następujące osoby do kontaktu z Wykonawcami: 

1) Stanisława Prawdziuk, tel. 91 414 16 44 wew. 36, e-mail: s.prawdziuk@pukchojna.pl. 

 

1. Wykonawca jest związany ofertą od dnia upływu terminu składania ofert przez 30 dni. 

2. W przypadku, gdy wybór najkorzystniejszej oferty nie nastąpi przed upływem terminu związania ofertą określonego  

w SWZ, 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, o którym mowa w ust. 2, wymaga złożenia przez Wykonawcę pisemnego 

oświadczenia o wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu związania ofertą. 

4. W przypadku braku zgody, o której mowa w ust. 3, oferta podlega odrzuceniu, a Zamawiający zwraca się o wyrażenie 

takiej zgody do kolejnego Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, chyba że zachodzą przesłanki  

do unieważnienia postępowania. 

 

1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 

2. Treść ofert musi odpowiadać treści SWZ. 

3. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, w postaci elektronicznej w formacie danych: .pdf, .doc, .docx, .rtf,.xps, 

.odt i opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. 

4. Sposób zaszyfrowania oferty opisany został w Instrukcji użytkownika dostępnej na miniPortalu. 

5. Do przygotowania oferty konieczne jest posiadanie przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy 

kwalifikowanego podpisu elektronicznego, podpisu osobistego lub podpisu zaufanego. 

6. Wszelkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r.  

o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010), które Wykonawca zastrzeże jako tajemnicę 

przedsiębiorstwa, powinny zostać złożone w osobnym pliku wraz z jednoczesnym zaznaczeniem polecenia „Załącznik 

stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa” a następnie wraz z plikami stanowiącymi jawną część skompresowane  

do jednego pliku archiwum (ZIP). Wykonawca zobowiązany jest, wraz z przekazaniem tych informacji, wykazać 

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

konkurencji. Zaleca się, aby uzasadnienie zastrzeżenia informacji jako tajemnicy przedsiębiorstwa było sformułowane  

w sposób umożliwiający jego udostępnienie. Zastrzeżenie przez Wykonawcę tajemnicy przedsiębiorstwa  

bez uzasadnienia, będzie traktowane przez Zamawiającego jako bezskuteczne ze względu na zaniechanie przez 

Wykonawcę podjęcia niezbędnych działań w celu zachowania poufności objętych klauzulą informacji zgodnie  

z postanowieniami art. 18 ust. 3 ustawy Pzp. 

7. Do oferty należy dołączyć oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu, spełnianiu warunków udziału w postępowaniu,  

w zakresie wskazanym w SWZ, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym  

lub podpisem osobistym, a następnie zaszyfrować wraz z plikami stanowiącymi ofertę. 

8. Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert wycofać ofertę za pośrednictwem „Formularza do złożenia, 

zmiany, wycofania oferty lub wniosku” dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Sposób 

wycofania oferty został opisany w „Instrukcji użytkownika” dostępnej na miniPortalu. 

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

10. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 

11. Do przygotowania oferty zaleca się wykorzystanie Formularza Oferty, którego wzór stanowi Załącznik nr 2 do SWZ.  

W przypadku, gdy Wykonawca nie korzysta z przygotowanego przez Zamawiającego wzoru, w treści oferty należy 

zamieścić wszystkie informacje wymagane w Formularzu Ofertowym. 

12. Do oferty należy dołączyć: 

1) Pełnomocnictwo upoważniające do złożenia oferty, o ile ofertę składa pełnomocnik; 

ROZDZIAŁ X.  Wskazanie osób uprawnionych do komunikowania się z Wykonawcami 

ROZDZIAŁ XI. Termin związania ofertą 

ROZDZIAŁ XII. Opis sposobu przygotowania oferty 

mailto:s.prawdziuk@pukchojna.pl
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2) Pełnomocnictwo dla pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu Wykonawców wspólnie ubiegających się  

o udzielenie zamówienia - dotyczy ofert składanych przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 

zamówienia; 

3) Oświadczenie Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania i spełnianiu warunków udziału  

w postępowaniu - wzór oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu stanowi Załącznik nr 3 do SWZ. W przypadku 

wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu składa 

każdy z Wykonawców; 

13. Oferta oraz oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków udziału w postepowaniu muszą być 

złożone w oryginale. 

14. Zamawiający zaleca ponumerowanie stron oferty. 

15. Pełnomocnictwo do złożenia oferty musi być złożone w oryginale w takiej samej formie, jak składana oferta (t.j.  

w formie elektronicznej lub postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym). Dopuszcza 

się także złożenie elektronicznej kopii (skanu) pełnomocnictwa sporządzonego uprzednio w formie pisemnej, w formie 

elektronicznego poświadczenia sporządzonego stosownie do art. 97 § 2 ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. - Prawo  

o notariacie, które to poświadczenie notariusz opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym, bądź też poprzez 

opatrzenie skanu pełnomocnictwa sporządzonego uprzednio w formie pisemnej kwalifikowanym podpisem, podpisem 

zaufanym lub podpisem osobistym mocodawcy. Elektroniczna kopia pełnomocnictwa nie może być uwierzytelniona 

przez upełnomocnionego. 

16. W przypadku wykonawców, wspólnie ubiegających się o zamówienie: 

1) Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia  

albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz ponoszą solidarną 

odpowiedzialność za wykonanie przedmiotu umowy. Wszelkie kontakty, korespondencja, oświadczenia  

i zawiadomienia między uczestnikami konsorcjum, a zamawiającym będą się odbywać za pośrednictwem 

pełnomocnika. 

2) W przypadku wybrania za najkorzystniejszą oferty wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 

zamówienia, zamawiający zażąda przed zawarciem umowy, kopii umowy regulującej współpracę tych wykonawców. 

 

1. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia lub wycofania oferty dostępnego na ePUAP  

i udostępnionego również na miniPortalu. Sposób złożenia oferty opisany został w Instrukcji użytkownika dostępnej  

na miniPortalu. 

2. Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w terminie do dnia 08.04.2021 r., do godz. 900 

3. Zamawiający odrzuci ofertę złożoną po terminie składania ofert. 

4. Wykonawca po upływie terminu do składania ofert nie może wycofać złożonej oferty. 

 

1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 08.04.2021 r. o godz. 930, poprzez użycie mechanizmu do odszyfrowania ofert dostępnego 

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

2. Zamawiający najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępnia na stronie internetowej prowadzonego postępowania 

informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 

3. Zamawiający niezwłocznie po otwarciu ofert, udostępnia na stronie internetowej prowadzonego postępowania informacje 

o: 

1) nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej działalność gospodarczej  

albo miejscach zamieszkania wykonawców, których oferty zostały otwarte; 

2) cenach lub kosztach zawartych w ofertach. 

4. W przypadku wystąpienia awarii systemu teleinformatycznego, która spowoduje brak możliwość otwarcia ofert  

w terminie określonym przez Zamawiającego, otwarcie ofert nastąpi niezwłocznie po usunięciu awarii. 

5. Zamawiający poinformuje o zmianie terminu otwarcia ofert na stronie internetowej prowadzonego postępowania. 

 

1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się z zastrzeżeniem art. 110 ust. 2 pzp, Wykonawcę: 

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

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

lub przestępstwa skarbowego, o którym mowa w art. 258 Kodeksu karnego, 

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

c) o którym mowa w art. 228–230a, art. 250a Kodeksu karnego lub w art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 

2010 r. o sporcie, 

ROZDZIAŁ XIII. Sposób oraz termin składania ofert 

ROZDZIAŁ XIV. Termin otwarcia ofert 

ROZDZIAŁ XV. Podstawy wykluczenia 



 
Specyfikacja Warunków Zamówienia  

„Budowa przepompowni ścieków w m. Łaziszcze wraz z odprowadzeniem ścieków do budowanej oczyszczalni ścieków w m. Mętno” 

ozn. sprawy: ZP/DEW/01/2021 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 9 

d) finansowania przestępstwa o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 165a Kodeksu karnego,  

lub przestępstwo udaremniania lub utrudniania stwierdzenia przestępnego pochodzenia pieniędzy lub ukrywania 

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

e) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 Kodeksu karnego, lub mające na celu popełnienie 

tego przestępstwa, 

f) pracy małoletnich cudzoziemców o którym mowa w art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach 

powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium 

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

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

o którym mowa w art. 286 Kodeksu karnego, przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów o których 

mowa w art. 270– 277d Kodeksu karnego, lub przestępstwo skarbowe, 

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

wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – 

lub za odpowiedni czyn zabroniony określony w przepisach prawa obcego; 

2) jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej  

lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta 

prawomocnie skazano za przestępstwo o którym mowa w pkt 1; 

3) wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem 

podatków opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, chyba że wykonawca odpowiednio przed 

upływem terminu do składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu 

składania ofert dokonał płatności należnych podatków opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne 

wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności; 

4) wobec którego orzeczono zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne; 

5) jeżeli Zamawiający może stwierdzić na podstawie wiarygodnych przesłanek, że Wykonawca zawarł z innymi 

Wykonawcami porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji, w szczególności jeżeli należąc do tej samej 

grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów złożyli 

odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu chyba że wykażą  

że przygotowali te oferty lub wnioski niezależnie od siebie; 

6) jeżeli w przypadkach, o których mowa w art. 85 ust. 1 pzp, doszło do zakłócenia konkurencji wynikającego  

z wcześniejszego zaangażowania tego Wykonawcy lub podmiotu, który należy z wykonawcą do tej samej grupy 

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

że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie 

Wykonawcy z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 

2. Wykonawca może zostać wykluczony przez Zamawiającego na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia. 

 

1. Udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki, o których mowa w art. 112 ust. 2 

ustawy Pzp, tj. dotyczące: 

1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym: 

a) Zamawiający nie precyzuje szczegółowych warunków udziału w postępowaniu, warunek zostanie uznany  

za spełniony, jeżeli Wykonawca oświadczy, że spełnia w/w warunek. 

2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych 

przepisów : 

a) Zamawiający nie precyzuje szczegółowych warunków udziału w postępowaniu, warunek zostanie uznany  

za spełniony, jeżeli Wykonawca oświadczy, że spełnia w/w warunek. 

3) sytuacji ekonomicznej i finansowej: 

a) Zamawiający uzna, że Wykonawca spełni warunek, jeśli Wykonawca wykaże, że jest ubezpieczony  

od odpowiedzialności cywilnej (OC) oraz będzie przez cały okres realizacji kontraktu na sumę gwarancyjną  

nie mniejszą niż 800.000,00 zł (słownie: osiemset tysięcy zł 00/100).  

Ocena spełnienia warunku udziału w postępowaniu zostanie dokonana przez Zamawiającego, w oparciu o załączoną przez 

Wykonawcę do oferty opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca  

jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem 

zamówienia. 

4) zdolności technicznej lub zawodowej: 

a) Warunek ten zostanie spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat 

przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, 

wykonał co najmniej jedną robotę budowlaną o wartości min. 900.000,00 PLN brutto (słownie: dziewięćset 

tysięcy złotych) lub co najmniej dwie roboty budowlane o wartości min. 500.000,00 PLN brutto (słownie: pięćset 
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tysięcy złotych) każda, odpowiadające swoim zakresem robotom budowlanym w zakresie budowy, przebudowy 

lub modernizacji oczyszczalni ścieków/przepompowni ścieków wraz z niezbędną infrastrukturą z podaniem 

wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów z załączeniem dowodów, określających czy te roboty budowlane 

wykonane zostały należycie, w szczególności informacji 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, a jeżeli 

z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – 

inne dokumenty. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków w oparciu o dokumenty i oświadczenia 

złożone przez Wykonawcę w niniejszym postępowaniu metodą – spełnia/ nie spełnia.      

b) dysponuje lub będzie dysponować następującymi osobami: 

− osobą na stanowisku projektanta koordynatora zespołu projektowego w specjalności instalacji  

w zakresie: sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych 

i kanalizacyjnych posiadająca uprawniania budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności 

instalacji w zakresie: sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych  

i kanalizacyjnych. 

− osobą na stanowisku projektanta w specjalności instalacji w zakresie sieci, instalacji i urządzeń 

elektrycznych i elektroenergetycznych posiadająca uprawnienia budowlane do projektowania bez 

ograniczeń w specjalności instalacji w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych  

i elektroenergetycznych. 

− osobą na stanowisku projektanta w specjalności inżynieryjnej drogowej, posiadająca uprawnienia 

budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności inżynieryjnej drogowej. 

− osobą na stanowisku, która będzie pełniła funkcję kierownika budowy przy realizacji niniejszego 

zamówienia, posiadająca uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w 

specjalności instalacji w zakresie: sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, 

wodociągowych i kanalizacyjnych. 

− osobą posiadająca uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności instalacji w zakresie: sieci, 

instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych. 

− osobą posiadająca uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności inżynieryjnej drogowej. 

Zamawiający dopuszcza łączenie ww. specjalności. Warunek zostanie spełniony również wtedy, gdy jedna osoba posiada 

kwalifikacje w kilku specjalnościach. 

 

1. Na podstawie art. 273 ustawy Pzp Zamawiający żąda podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie: 

1) braku podstaw wykluczenia; 

2) spełniania warunków udziału w postępowaniu. 

2. Do oferty Wykonawca dołącza oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków udziału  

w postępowaniu, w zakresie wskazanym przez Zamawiającego. Informacje zawarte w oświadczeniu stanowią wstępne 

potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu 

3. Do podmiotowych środków dowodowych stosuje się Rozporządzenie 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), zwane dalej „rozporządzeniem”. 

4. Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie,  

nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, następujących podmiotowych środków dowodowych, aktualnych na dzień 

złożenia podmiotowych środków dowodowych: 

1) Wykaz wykonanych robót budowlanych - zgodnie z Załącznikiem 7 do SWZ, 

2) Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych  

za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, stanowiącym Załącznik Nr 8 do SWZ, 

wraz z oświadczeniem na temat kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia osób 

wykazanych w dokumencie, wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi osobami. W trakcie realizacji 

zamówienia osoby wymienione w Wykazie osób, Wykonawca może zastąpić innymi, spełniającymi wymagania 

zgodnie z zapisami SWZ, natomiast przed faktem dokonania zmiany, Wykonawca musi powiadomić Zamawiającego, 

przekazując zaktualizowany Załącznik Nr 8 do SWZ, 

3) Opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony  

od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, 

4) 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 2020 r. 

poz. 1076 i 1086), 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  

ROZDZIAŁ XVII. Informacje o podmiotowych środkach dowodowych 
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od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej (wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 5  

do SWZ), 

5) Odpis lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności 

Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed  

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

6) Zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające odpowiednio, że Wykonawca nie zalega  

z opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub inny 

dokument potwierdzający, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat 

tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem 

zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji 

właściwego organu. W przypadku składania oferty wspólnej ww. dokument składa każdy z Wykonawców 

składających ofertę wspólną. W przypadku składania oferty przez spółkę cywilną Wykonawca musi złożyć 

oddzielnie zaświadczenie dla każdego ze wspólników oraz oddzielnie na spółkę. Dokument należy złożyć w postaci 

elektronicznej. 

7) Zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy 

Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo inny dokument potwierdzający, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem 

składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu 

składania ofert lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem  

w sprawie spłaty tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał 

przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości 

wykonania decyzji właściwego organu. W przypadku składania oferty wspólnej ww. dokument składa każdy  

z Wykonawców składających ofertę wspólną. W przypadku składania oferty przez spółkę cywilną Wykonawca musi 

złożyć oddzielnie zaświadczenie dla każdego ze wspólników oraz oddzielnie na spółkę. Dokument należy złożyć  

w postaci elektronicznej. 

5. W przypadku, jeżeli Wykonawca polega na zdolnościach innych podmiotów: 

1) Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu w stosownych sytuacjach 

oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych  

lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie  

od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych. 

2) W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia wykonawcy 

mogą polegać na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, jeśli podmioty te wykonają roboty budowlane 

lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. 

3) Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, składa, wraz  

z wnioskiem o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo odpowiednio wraz z ofertą, zobowiązanie podmiotu 

udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego 

zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie, będzie 

dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów. 

4) Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby potwierdza, że stosunek łączący wykonawcę z podmiotami 

udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz określa 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 warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych  

lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą. 

5) Zamawiający ocenia, czy udostępniane wykonawcy przez podmioty udostępniające zasoby zdolności techniczne lub 

zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania 

warunków udziału w postępowaniu, a także bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, 

które zostały przewidziane względem wykonawcy. 

6) Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, przedstawia, 

wraz z oświadczeniem, o którym mowa w art. 125 ust.1 ustawy Pzp, 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. 

 

1. Wykonawca poda cenę oferty w Formularzu Ofertowym sporządzonym według wzoru stanowiącego Załącznik Nr 2  

do SWZ, jako cenę brutto z wyszczególnieniem stawki podatku od towarów i usług (VAT). 

2. Cena oferty stanowi wynagrodzenie ryczałtowe. 
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3. Cena musi być wyrażona w złotych polskich (PLN), z dokładnością nie większą niż dwa miejsca po przecinku. 

4. Wykonawca poda w Formularzu Ofertowym stawkę podatku od towarów i usług (VAT) właściwą dla przedmiotu 

zamówienia, obowiązującą według stanu prawnego na dzień składania ofert. Określenie ceny ofertowej z zastosowaniem 

nieprawidłowej stawki podatku od towarów i usług (VAT) potraktowane będzie, jako błąd w obliczeniu ceny  

i spowoduje odrzucenie oferty, jeżeli nie ziszczą się ustawowe przesłanki omyłki (na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 10 

ustawy Pzp w związku z art. 223 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp). 

5. Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w złotych polskich(PLN). 

6. W przypadku rozbieżności pomiędzy ceną ryczałtową podaną cyfrowo a słownie, jako wartość właściwa zostanie 

przyjęta cena ryczałtowa podana cyfrowo. 

 

1. Oferta powinna zawierać propozycję łącznej, ryczałtowej ceny netto i brutto (z podatkiem VAT) za całość przedmiotu 

zamówienia oraz oferowany przez Wykonawcę okres gwarancji. 

2. Cena ryczałtowa oferty powinna obejmować pełen zakres zamówienia wynikający z dokumentacji przetargowej, ponadto 

powinna uwzględniać wszystkie niezbędne koszty, związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia, leżące po stronie 

Wykonawcy w oparciu o załączone projekty budowlane oraz szczegółową specyfikację techniczną wykonania i odbioru 

robót. Załączone przedmiary robót są dokumentami informacyjnymi i podlegają sprawdzeniu przez Wykonawcę. 

Wykonawca winien zgłosić w trakcie postępowania przetargowego w formie pisemnej, wszelkie zauważone błędy, 

pomyłki w dokumentacji projektowej i przedmiarach robót. Wynagrodzenie Wykonawcy robót określa się w formie 

ryczałtu. Wykonawca zamówienia musi przewidzieć wszystkie okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę oferty.  

3. Oferty spełniające formalne wymagania, określone w niniejszej SIWZ, Zamawiający będzie oceniał na podstawie 

następujących kryteriów: 

1) Cena - waga: 60% (60 punktów) 

2) Gwarancja (długość okresu gwarancji na roboty budowlane oraz zamontowane materiały i urządzenia) - waga: 

40% (40 punktów) 

4. Punkty przyznawane w ramach kryteriów określonych w ust. 4, będą obliczane według następujących wzorów: 

1) Kryterium Cena: 

Cn 

-----  X 100  X 60% = C 

Cx 

gdzie: Cn – najniższa cena brutto zaproponowana przez wykonawcę (spośród wszystkich badanych ofert); 

 Cx – cena brutto zaproponowana przez wykonawcę badanej oferty; 

 100 – mnożnik zastosowany w celu uzyskania ilości punktów w liczbach; 

 C – liczba przyznanych punktów w danym kryterium. 

2) Gwarancja: 

Gx 

-----  X 100  X 40% = G 

Gn 

gdzie: Gx – okres udzielonej gwarancji przez wykonawcę badanej oferty; 

 Gn – najdłuższy okres udzielonej gwarancji zaproponowany przez wykonawcę (spośród wszystkich 

badanych ofert); 

 100 – mnożnik zastosowany w celu uzyskania ilości punktów w liczbach; 

 G – liczba przyznanych punktów w danym kryterium. 

Zamawiający dokona oceny ofert na podstawie kryterium „Gwarancja” zgodnie z poniższym: 

a) Wykonawca w Formularzu ofertowym (stanowiącym załącznik nr 2 do SWZ) określi okres gwarancji udzielonej 

Zamawiającemu na całość wykonanych robót objętych niniejszym zamówieniem. 

b) okres gwarancji udzielonej przez Wykonawcę musi zostać podany w pełnych miesiącach. 

ROZDZIAŁ XIX. Opis kryteriów oceny ofert, wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny 

Ofert 
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c) okres gwarancji udzielonej przez Wykonawcę nie może być krótszy niż 36 miesięcy i nie może być dłuższy  

niż 72 miesiące. 

d) w przypadku podania w Formularzu Ofertowym (stanowiącym załącznik do SWZ) okresu gwarancji dłuższego  

niż 72 miesiące, Zamawiający przyjmie do oceny okres gwarancji 72 miesiące a punkty w kryterium zostaną 

obliczone jak w przypadku podania 72-miesięcznego okresu gwarancji. 

e) w przypadku, gdy Wykonawca w Formularzu Ofertowym (stanowiącym załącznik do SWZ) nie określi okresu 

gwarancji udzielonej Zamawiającemu na całość wykonanych robót objętych niniejszym zamówieniem przyjmuje się, 

iż udzielona przez Wykonawcę gwarancja wynosi minimalny okres gwarancji, o którym mowa w SWZ,  

tj. 36 miesięcy.  

f) do kryterium „gwarancja udzielona przez Wykonawcę” będzie brany pod uwagę okres gwarancji udzielonej 

Zamawiającemu na całość wykonanych robót objętych niniejszym zamówieniem. 

5. Obliczenia będą dokonywane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Przy zaokrąglaniu ceny należy przyjąć 

następującą zasadę zaokrągleń: liczbę kończącą się cyframi 0-4 zaokrąglamy w dół, a cyframi 5-9 w górę. Cena oferty 

musi być wyrażona w złotych polskich: cyfrowo i słownie. 

6. Zamawiający oceni i porówna tylko te oferty, które odpowiadają treści i wymogom SWZ.  

7. Zamawiający udzieli zamówienia temu wykonawcy, którego oferta uzyska najwyższą ilość punktów w przyjętym  

w niniejszym postępowaniu kryterium.  

8. Zamawiający informuje, że w przypadku poprawienia innej omyłki, brak reakcji wykonawcy w terminie 3 dni od dnia 

doręczenia zawiadomienia o jej poprawieniu, traktowany będzie jako wyrażenie zgody na poprawienia takiej omyłki.  

9. Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów (Sp), będącą sumą punktów 

przyznanych w poszczególnych kryteriach, obliczona według wzoru: 

Sp = C + G 

Gdzie:  Sp – suma przyznanych punktów dla Wykonawcy w kryteriach: „Cena” oferty, „Gwarancja” udzielona 

przez Wykonawcę, 

 C – ilość punktów przyznana w kryterium: „Cena”, 

 G – ilość punktów przyznana w kryterium: „Gwarancja” udzielona przez Wykonawcę. 

 

1. Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego, z uwzględnieniem art. 577 ustawy Pzp, w terminie  

nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty. 

2. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminu, o którym mowa  

w ust. 1, jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia złożono tylko jedną ofertę. 

3. Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zostanie poinformowany przez Zamawiającego  

o miejscu i terminie podpisania umowy. 

4. Wykonawca, o którym mowa w ust. 1, ma obowiązek zawrzeć umowę w sprawie zamówienia na warunkach określonych 

w projektowanych postanowieniach umowy, które stanowią Załącznik Nr 4 do SWZ. Umowa zostanie uzupełniona  

o zapisy wynikające ze złożonej oferty. 

5. Przed podpisaniem umowy Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia (w przypadku wyboru  

ich oferty jako najkorzystniejszej) przedstawią Zamawiającemu umowę regulującą współpracę tych Wykonawców. 

6. 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 postępowanie. 

 

1. 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, przysługują środki ochrony prawnej określone  

w dziale IX Ustawy. 

 

1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.  

w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 

przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE 

L 119 z 4.5.2016 r., str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że:  

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Chojnie SP. z o.o.,  

ul. Słowiańska 1, 74 – 500 Chojna, NIP 858-16-63-165. 

ROZDZIAŁ XX.  Informacje o formalnościach, jakie muszą zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia 

umowy w sprawie zamówienia publicznego 

ROZDZIAŁ XXI.  Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy 

ROZDZIAŁ XXII. Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych 
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2) Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych. Kontakt z IOD możliwy jest przez e-mail: iod@pukchojna.pl 

lub pod nr telefonu 91 414 16 44. 

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia postępowania i udzieleniu zamówienia, 

prowadzenia dokumentacji księgowo-podatkowej, archiwizacji danych, dochodzenia roszczeń lub obrony przed 

roszczeniami. 

4) Podstawą przetwarzania danych osobowych jest: 

a) ustawa z 11.09.2019 r. – Prawo zamówień publicznych; 

b) ustawa z 27.08.2009 r. o finansach publicznych; 

c) ustawa z 14.07.1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach; 

d) art. 6 pkt.1 lit. c RODO  

– przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze. 

5) Odbiorca lub kategorie odbiorców: podmioty upoważnione na podstawie zawartych umów powierzenia  

oraz uprawnione na mocy obowiązujących przepisów prawa, w szczególności osoby lub podmioty, którym zostanie 

udostępniona dokumentacja postępowania na podstawie art. 18 oraz art. 74–76 Ustawy. Zasada jawności  

ma zastosowanie do wszystkich danych osobowych, z wyjątkiem danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO 

(szczególna kategoria danych). 

6) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania oraz przez okres 

wynikający z przepisów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji  

w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych, w szczególności zgodnie z art. 78 ust. 1 i 4 Ustawy 

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

w sprawie zamówienia publicznego przekracza 4 lata – przez cały okres obowiązywania umowy. 

7) Posiada Pani/Pan prawo: 

a) żądania dostępu do danych; w przypadku gdy wykonanie tego obowiązku, wymagałoby niewspółmiernie dużego 

wysiłku, Zamawiający może, zgodnie z art. 75 Ustawy, żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania 

dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania  

o udzielenie zamówienia; 

b) żądania sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych; zgodnie z art. 76 Ustawy wykonanie tego obowiązku 

nie może naruszać integralności protokołu postępowania oraz jego załączników; 

c) usunięcia danych w przypadku, gdy dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane,  

lub w inny sposób przetwarzane; 

d) żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych; zgodnie z art. 74 ust. 3 Ustawy wykonanie tego 

obowiązku nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenie postępowania o udzielenie 

zamówienia. 

8) Przysługuje Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Urzędu Ochrony Danych Osobowych  

ul. Stawki 2, 00-913 Warszawa. 

9) Pani/Pana dane osobowe nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym również 

profilowaniu. 

10) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich. 

11) Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach Ustawy, związanych z udziałem  

w postępowaniu o udzielenie zamówienia; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z Ustawy. 

12) Jednocześnie Zamawiający przypomina o ciążącym na Pani/Panu obowiązku informacyjnym wynikającym z art. 14 

RODO względem osób fizycznych, których dane przekazane zostaną Zamawiającemu w związku z prowadzonym 

postępowaniem i które Zamawiający pośrednio pozyska od wykonawcy biorącego udział w postępowaniu, chyba  

że ma zastosowanie co najmniej jedno z wyłączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 RODO. 
 

ROZDZIAŁ XXIII. Informacja dotycząca ofert wariantowych i częściowych, o zamiarze ustanowienia dynamicznego 

systemu zakupów, o zastosowaniu aukcji elektronicznej oraz informacja o możliwości zawarcia umowy ramowej 
 

1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 

2. Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych.    

3. Zamawiający nie przewiduje dynamicznego systemu zakupów. 

4. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.  

5. Zamawiający nie dopuszcza możliwości zawarcia umowy ramowej. 
 

ROZDZIAŁ XXIV. Wymagania dotyczące wadium 
 

1. Zamawiający wymaga by oferta była zabezpieczona wadium w wysokości: 20.000,00  PLN (słownie: dwadzieścia 

tysięcy zł 00/100 PLN). 

2. Wadium należy wnieść najpóźniej w terminie wyznaczonym jako składanie ofert. 
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3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 

1) pieniądzu: przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: BS Chojna 78 9370 0007 0000 0215 2000 0004 

tytułem: „wadium – Budowa przepompowni ścieków w m. Łaziszcze wraz z odprowadzeniem ścieków do 

budowanej oczyszczalni ścieków w m. Mętno”; 

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 (Dz. U. z 2020 r. poz. 109). 

4. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium na okres związania ofertą. 

5. Za termin wniesienia wadium w pieniądzu zostanie przyjęty termin uznania rachunku Zamawiającego. 

6. W przypadku wniesienia wadium w formie innej niż pieniądz – Wykonawca przekazuje Zamawiającemu oryginał 

gwarancji lub poręczenia w postaci elektronicznej. 

7. Zamawiający zwróci wadium na zasadach określonych w art. 98 ustawy Pzp.  

8. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, w przypadkach określonych w art. 98 ust. 6 ustawy Pzp. 
 

ROZDZIAŁ XXV. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy 
 

1. Od Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana jako najkorzystniejsza, będzie wymagane wniesienie, przed podpisaniem 

umowy, zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5 % ceny całkowitej podanej w ofercie.  

2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, ponoszą solidarną odpowiedzialność za wniesienie 

zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

3. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. 

4. Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach: 

1) w pieniądzu, przelewem na wskazany przez Zamawiającego rachunek bankowy z adnotacją: Zabezpieczenie 

należytego zamówienia na wykonanie zadania pn: Budowa przepompowni ścieków w m. Łaziszcze wraz  

z odprowadzeniem ścieków do budowanej oczyszczalni ścieków w m. Mętno”; 

2) w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej z tym,  

że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym; 

3) w gwarancjach bankowych; 

4) w gwarancjach ubezpieczeniowych; 

5) w 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. 

5. Sposób przekazywania zabezpieczenia w formie innej niż pieniądz – oryginał wykonawca składa przed podpisaniem 

umowy.  

6. Poręczenia, gwarancje lub inny dokument stanowiący formę zabezpieczenia należytego wykonania umowy, powinny 

zawierać stwierdzenie, że bezwarunkowa wypłata bez jakichkolwiek zastrzeżeń ze strony gwaranta/poręczyciela 

następuje na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego wzywające do zapłaty kwot z tytułu nienależytego wykonania 

umowy. 

7. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu, Wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie kwoty wadium na poczet 

zabezpieczenia. 

8. W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka  

z dopuszczonych powyżej form.  

9. Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego 

wysokości. 

10. Zamawiający zwraca zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego 

za należycie wykonane. Zamawiający pozostawia na zabezpieczanie roszczeń z tytułu rękojmi za wady 30% wysokości 

zabezpieczenia. Kwota ta zostanie zwrócenia nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady. 

11. W zakresie zabezpieczenia należytego wykonania umowy obowiązują uregulowania Prawa zamówień publicznych 

zawarte w art. 449 do 453 ustawy Pzp. 
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ROZDZIAŁ XXVI.  Wykaz załączników do niniejszej SIWZ 
 

Nr Załącznika Nazwa załącznika 

Załącznik Nr 1 Program funkcjonalno-użytkowy 

Załącznik Nr 2 Formularz ofertowy Wykonawcy 

Załącznik Nr 3 Oświadczenie Wykonawcy o podstawie wykluczenia i spełnieniu warunków zamówienia 

Załącznik Nr 4 Wzór umowy  

Załącznik Nr 5 Oświadczenie Wykonawcy dotyczące grupy kapitałowej 
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