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Rozdział 1 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1.1 Zamawiającym jest: 

 

Międzyrzeckie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o., 

Święty Wojciech 46, 66-300 Międzyrzecz 

NIP: 596-12-15-537; KRS: 0000140914 

telefon: 95-742-76-23, 

fax: 95-742-76-24 

email: sekretariat@mpwik.org 

strona: www.mpwik.org 

BIP: www.bip.mpwik.cil.pl 

 

1.2 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest  

w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie ustawy z dnia  

29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 

1843) oraz aktów wykonawczych wydanych na jej podstawie. 

1.3 Wartość zamówienia jest większa od kwoty określonej w przepisach 

wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 

Prawo zamówień publicznych w odniesieniu do robót budowlanych. 

1.4 Użyte w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (oraz  

w załącznikach) terminy mają następujące znaczenie: 

a) „ustawa" - ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 

publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), 

b) „SIWZ" - niniejsza Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, 

c) „zamówienie" lub „przedmiot zamówienia” - zamówienie publiczne, 

którego przedmiot został opisany w Rozdziale 2 niniejszej SIWZ, 
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d) „postępowanie" - postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, 

którego dotyczy niniejsza SIWZ, 

e) „Zamawiający" – Międzyrzeckie Przedsiębiorstwo Wodociągów i 

Kanalizacji Spółka z o.o.,  

f) „Wykonawca” – należy przez to rozumieć osobę fizyczną, osobę prawną 

albo jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, która 

ubiega się o udzielenie zamówienia publicznego, złożyła ofertę lub 

zawarła umowę w sprawie zamówienia publicznego. 

Rozdział 2  

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

2.1.Przedmiotem niniejszego zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie 

robót objętych Zadaniem nr 1 – „Modernizacja i rozbudowa części 
mechaniczno-biologicznej oczyszczalni wraz z dokumentacją projektową i 
rozruchem” oraz Zadaniem nr 2 pn.: „Przeróbka osadów ściekowych wraz 
z dokumentacją projektową i rozruchem”, realizowanych w ramach 

Projektu.: „Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości 

Święty Wojciech zlokalizowanej na działkach nr ewid. 419, 420, 421, 285/4, 

286/4, 287/4, 288/14, 288/16, 288/18, 289/5, 290/13 położonych w obrębie 

geodezyjnym Święty Wojciech, gmina Międzyrzecz”. Inwestorem jest 

Międzyrzeckie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. 

Zamówienie jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej  w ramach w 

ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, oś priorytetowa II 

„Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu” – Działanie 2.3 

„Gospodarka wodno- ściekowa w aglomeracjach” - w ramach projektu 

„Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji 

Międzyrzecz z zapewnieniem wysokiej efektywności eksploatacyjnej systemu 

wodno-ściekowego oraz jego adaptacyjności do zmian klimatu. Umowa o 

dofinansowanie nr POIS.02.03.00-00-0115/17-00 z dnia 07.05. 2018 r. 

 

2.2.Przedmiot zamówienia jest podzielony na dwa zadania ( dwie części) : 

Zadanie nr 1 – „Modernizacja i rozbudowa części mechaniczno-biologicznej 

oczyszczalni wraz z dokumentacją projektową i rozruchem”: 
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Budowa, przebudowa i remonty następujących obiektów: 

• Budynek krat (obiekt nr 1) – przebudowa obiektu istniejącego, 

• Stacja zlewcza ścieków dowożonych (obiekt nr 2A)  – przebudowa 

obiektu istniejącego, 

• Zbiornik retencyjny ścieków dowożonych (obiekt nr 2B)  – przebudowa 

obiektu istniejącego, 

• Kanał ściekowy (obiekt nr 3A) – obiekt projektowany, 

• Kanał ściekowy (obiekt nr 3B) – przebudowa obiektu istniejącego, 

• Piaskownik podłużny (obiekt nr 4) – obiekt projektowany, 

• Komora defosfatacji (obiekt nr 5) – przebudowa obiektu istniejącego, 

• Zbiornik retencyjny (obiekt nr 6) – przebudowa obiektu istniejącego, 

• Komora rozdziału ścieków (obiekt nr 7) – obiekt projektowany, 

• Komora napowietrzania (obiekty nr 8A, 8B) – przebudowa obiektów 

istniejących, 

• Osadnik wtórny (obiekty nr 9A, 9B) – przebudowa obiektów istniejących, 

• Komora pomiaru ilości ścieków oczyszczonych (obiekt nr 10) – 

przebudowa obiektu istniejącego, 

• Kontener pomiarowy (obiekt nr 10A) – obiekt projektowany, 

• Pompownia osadu recyrkulowanego (obiekt nr 11A) – przebudowa 

obiektu istniejącego, 

• Pompownia osadu recyrkulowanego (obiekt nr 11B) – obiekt istniejący 

(do wyłączenia z eksploatacji), 

• Pompownia osadu nadmiernego (obiekty nr 12A, 12B) – przebudowa 

obiektów istniejących, 

• Komora zasuw (obiekt nr 12C) – obiekt projektowany, 

• Zbiornik magazynowy osadu (obiekt nr 13) – przebudowa obiektu 

istniejącego, 
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• Pompownia osadu i ścieków dowożonych (obiekt nr 14) – przebudowa 

obiektu istniejącego, 

• Budynek kontenerów na skratki (obiekt nr 15) – obiekt projektowany, 

• Budynek separatorów piasku (obiekt nr 16) – obiekt projektowany, 

• Grawitacyjny zagęszczacz osadu nadmiernego (obiekt nr 17) – obiekt 

projektowany, 

• Budynek odwadniania osadu (obiekt nr 18) – przebudowa obiektu 

istniejącego, 

• Silos wapna (obiekt nr 18A) – obiekt projektowany, 

• Wiata składowa osadu odwodnionego (obiekt nr 19) – obiekt 

projektowany, 

• Stacja dmuchaw (obiekt nr 20) – przebudowa obiektu istniejącego, 

• Przepompownia lokalna ścieków (obiekt nr 21) – obiekt projektowany, 

• Stacja odbioru odpadów ze studzienek kanalizacyjnych (obiekt nr 22) – 

obiekt projektowany, 

• Stacja zlewcza osadów dowożonych (obiekt nr 23) – obiekt projektowany, 

• Pompownia lokalna ścieków (obiekt nr 24A) – przebudowa obiektu 

istniejącego, 

• Komora zasuw (obiekt nr 24B) – obiekt projektowany, 

• Biofiltr powietrza (obiekty nr 29A, 29B) – obiekty projektowane, 

• Zbiornik PIX (obiekt nr 31) – przebudowa obiektu istniejącego, 

• Budynek sterowni oraz rozdzielni NN (obiekt nr 33) – przebudowa 

obiektu istniejącego, 

• Agregat prądotwórczy (obiekt nr 34) – obiekt projektowany 

• Budynek magazynowy (obiekt nr 35) – przebudowa obiektu istniejącego, 

• Budynek magazynowy (obiekt nr 36) – przebudowa obiektu istniejącego, 
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• Pompy ciepła (obiekt nr 38A, 38B,) – obiekt projektowany  

 

 

Infrastruktura towarzysząca: 

• Przebudowa oraz budowa dróg i placów wewnętrznych oraz chodników i 

opasek wokół obiektów – zakres robót adekwatnie do zakresu obiektów 

objętych zadaniem nr 1; 

• Przebudowa oraz budowa technologicznych sieci międzyobiektowych 

(rurociągi ściekowe, rurociągi wody technologicznej, sprężonego 

powietrza, powietrza na biofiltr, itp.) – zakres robót adekwatnie do 

zakresu obiektów objętych zadaniem nr 1;  

• Przebudowa oraz budowa wewnętrznej kanalizacji sanitarnej oraz 

kanalizacji deszczowej – zakres robót adekwatnie do zakresu obiektów 

objętych zadaniem nr 1; 

• Przebudowa linii elektrycznych NN oraz sterowniczych – zakres robót 

adekwatnie do zakresu obiektów objętych zadaniem nr 1;  

• Przebudowa układu sterowania oczyszczalnią AKPiA – zakres robót 

adekwatnie do zakresu obiektów objętych zadaniem nr 1; 

• Wykonanie nowego ogrodzenia oczyszczalni – zakres robót adekwatnie 

do zakresu obiektów objętych zadaniem nr 1. 

Obiekty istniejące przewidziane do wykorzystania: 

• Pompownia lokalna ścieków (obiekt nr 30) –remont obiektu istniejącego, 

• Budynek obsługi oczyszczalni (obiekt nr 32) – obiekt istniejący, 

• Budynek administracyjny (obiekt nr 37) – obiekt istniejący, 

• Laguna osadowa (obiekt nr 26) - obiekt istniejący, 

Rozbiórka lub wyłączenie z eksploatacji obiektów istniejących: 
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• Zbiornik magazynowy PIX (obiekt R2) – rozbiórka; 

• Podziemne rurociągi, przyłącza oraz instalacje kolidujące z 

projektowanymi obiektami oraz projektowanym uzbrojeniem – rozbiórka 

lub do przełożenia – zakres robót adekwatnie do zakresu obiektów 

objętych zadaniem nr 1. 

Zadanie nr 2 – „Przeróbka osadów ściekowych wraz z dokumentacją 

projektową i rozruchem”: 

Budowa następujących obiektów: 

• Wiata kompostowni (obiekt nr 25) – obiekt projektowany; 

• Kontener dezodoryzacji (obiekt nr 25A) – obiekt projektowany. 

Infrastruktura towarzysząca: 

• Przebudowa oraz budowa dróg i placów wewnętrznych oraz chodników i 

opasek wokół obiektów – zakres robót adekwatnie do zakresu obiektów 

objętych zadaniem nr 2; 

• Przebudowa oraz budowa technologicznych sieci międzyobiektowych 

(rurociągi ściekowe, rurociągi wody technologicznej, sprężonego 

powietrza, powietrza na biofiltr itp.) – zakres robót adekwatnie do zakresu 

obiektów objętych zadaniem nr 2; 

• Przebudowa oraz budowa wewnętrznej kanalizacji sanitarnej oraz 

kanalizacji deszczowej – zakres robót adekwatnie do zakresu obiektów 

objętych zadaniem nr 2; 

• Przebudowa linii elektrycznych NN oraz sterowniczych – zakres robót 

adekwatnie do zakresu obiektów objętych zadaniem nr 2; 

• Przebudowa układu sterowania oczyszczalnią AKPiA – zakres robót 

adekwatnie do zakresu obiektów objętych zadaniem nr 2. 
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Przewiduje się rozbiórkę lub wyłączenie z eksploatacji następujących obiektów 

istniejących: 

• Laguna osadowa (obiekty nr R1) – rozbiórka; 

• Podziemne rurociągi, przyłącza oraz instalacje kolidujące z 

projektowanymi obiektami oraz projektowanym uzbrojeniem – rozbiórka 

lub do przełożenia – zakres robót adekwatnie do zakresu obiektów 

objętych zadaniem nr 2. 

2.2.1. Z przedmiotu zamówienia wyłącza się opisane w PFU dostawy 

specjalistycznego sprzętu niezbędnego do prowadzenia procesu kompostowania: 

• Przerzucarka do kompostu, 

• Ładowarka kołowa, 

• Ciągnik kołowy, 

• Przyczepa ciągnikowa. 

Wymieniony sprzęt Zamawiający zakupi na swój koszt i dostarczy na czas 

rozruchu. Dlatego należy to pominąć w wycenie przedmiotu zamówienia. 

  

2.2.2 Zamawiający udostępnia posiadaną archiwalną dokumentację projektową i 

zdjęcia pod następującym linkiem: 

 https://www.dropbox.com/sh/h1cn2do7n1pnugq/AABxBbdgFEyseQD1jYjg_T

yea?dl=0 

2.2.3 PFU jest dostępne pod linkiem 
https://www.dropbox.com/sh/jzxdzwbyuqwj89c/AADrdzEziFAaLOKajudIc-hia?dl=0 

 

2.3.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowią Programy 

Funkcjonalno-Użytkowe wraz z załącznikami, osobne dla każdego z zadań tj. 

Zadania 1 „Modernizacja i rozbudowa części mechaniczno-biologicznej 

oczyszczalni wraz z dokumentacją projektową i rozruchem” i Zadania 2 

„Przeróbka osadów ściekowych wraz z dokumentacją projektową i rozruchem”.  
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2.4. Zakres niezbędnej dokumentacji technicznej 
 

2.4.1.Dokumenty Wykonawcy będą obejmować co najmniej:  

1. Projekt wstępny (ostateczna koncepcja technologiczna) – w którym 

określone zostaną podstawowe dane przedsięwzięcia ze wskazaniem wybranych 

technologii oraz wyszczególnieniem głównych urządzeń i instalacji oraz 

wskazaniem ich Dostawców. Urządzenia będą musiały spełniać obowiązujące 

przepisy w zakresie efektywności energetycznej wynikające z PFU, odrębnie dla 

każdego zadania.  

2. Projekt budowlany – opracowany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 

Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 27 kwietnia 2012 r. w 

sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012r., 

poz. 462 z późn. zm., teks jednolity Dz. U. z 2018r., poz. 1935) wraz ze 

wszystkimi dokumentami niezbędnymi do uzyskania pozwolenia na budowę, 

odrębnie dla każdego zadania. 

3. Projekty branżowe i inne opracowania wymagane dla uzyskania Pozwolenia 

na budowę oraz inne niezbędne dokumenty i uzgodnienia, odrębnie dla każdego 

zadania. 

4. Pozwolenie na budowę – zezwolenie na realizację inwestycji jakie w imieniu 

i na rzecz Zamawiającego uzyska Wykonawca w celu rozpoczęcia realizacji 

robót budowlanych. 

5. Projekt wykonawczy (montażowy) – dla celów realizacji Robót. Projekty 

wykonawcze stanowić będą uszczegółowienie dla potrzeb wykonania robót 

określonych w Projekcie budowlanym. Dokumentacja winna być opracowana z 

uwzględnieniem warunków zatwierdzenia Projektu budowlanego oraz 

warunków zawartych w uzyskanych opiniach i uzgodnieniach, jak również w 

wymaganiach Zamawiającego, odrębnie dla każdego zadania. 



 

 

 

 

11 

6. Dokumentację powykonawczą – zawierającą naniesione w sposób czytelny 

wszelkie zmiany wprowadzone w trakcie realizacji robót budowlanych wraz z 

inwentaryzacją geodezyjną wykonanych obiektów i połączeń między 

obiektowych, odrębnie dla każdego zadania. 

7. Projekt rozruchu technologicznego obiektów, instalacji i urządzeń.  

8. Dokumentację powykonawczą rozruchową – sprawozdanie z rozruchu, 

odrębnie dla każdego zadania. 

9. Instrukcje: obsługi, eksploatacji i konserwacji, instrukcje stanowiskowe, 

odrębnie dla każdego zadania. 

10. Kompletną dokumentację niezbędną do uzyskania pozwolenia na 

użytkowanie, odrębnie dla każdego zadania. 

 

 

 

2.4.2.W przypadku wyboru tego samego Wykonawcy dla obu zadań 

objętych przedmiotem zamówienia , wszelkie dokumenty opisane w punkcie 

2.4.1. będą wykonywane dla całości zamówienia, jako jeden komplet 

dokumentów w odpowiedniej ilości egzemplarzy i uzyskane zostanie jedno 

pozwolenie na budowę dla całości objętej przedmiotem zamówienia. 

2.5. Plan płatności  

1) Określenie planu płatności zostanie dokonane przez 

Wykonawcę/Wykonawców zgodnie z klauzulą 14.4 warunków szczególnych 

kontraktu, z uwzględnieniem poniższych warunków. 

2) Przewiduje się płatności częściowe, które będą realizowane według 

następujących zasad: 

PROJEKTOWANIE: 
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a) Pierwsza płatność przysługuje Wykonawcy po zakończeniu projektu 

budowlanego i uzyskaniu pozwolenia na budowę. Ponieważ wszelka 

dokumentacja projektowa stanowi dokument Wykonawcy do czasu zakończenia 

robót budowlanych, przeprowadzenia rozruchu i uzyskania żądanych 

parametrów oczyszczania, nadzory autorskie ujęte są w cenie ryczałtowej 

projektu i wszelkie korekty oraz zmiany w dokumentacji projektowej 

wykonywane będą przez Wykonawcę w ramach postępu robót budowlanych bez 

dodatkowego wynagrodzenia. 

b) Całkowita wartość dokumentacji projektowej nie może przekroczyć 8% 

łącznej ceny ofertowej brutto. 

ROBOTY BUDOWLANE 

a) Do odbioru będą zgłaszane zrealizowane zadania w cyklu kwartalnym według 

postępu rzeczywistego spośród zadań, które kwalifikują się do odbioru;  

b) Pierwsza płatność po przekroczeniu progu postępu rzeczowo finansowego 

min 5% 

c) Ostatnia płatność przewidywana po wystawieniu Świadectwa Przejęcia nie 

może być większa niż 10% - wysokość tej płatności zostanie uzgodniona z 

Zamawiającym,  

d) Koszty ubezpieczenia kontraktu i gwarancji należy rozliczyć proporcjonalnie 

/równomiernie na wszystkie przewidywane płatności, pozostałe koszty 

pośrednie ujęte w Formularzu cenowym należy rozliczyć w momencie 

ponoszenia wydatku; 

 
2.6.Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Każdy  

z wykonawców może złożyć ofertę na dowolną liczbę części. Przedmiot 

zamówienia został podzielony na 2 części: 
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Część I „Modernizacja i rozbudowa części mechaniczno-biologicznej 

oczyszczalni wraz z dokumentacją projektową i rozruchem” 

Część II „Przeróbka osadów ściekowych wraz z dokumentacją projektową i 

rozruchem” 

 

2.6.1.Wartość prac projektowych dla każdego zadania nie może przekraczać 8% 

całkowitej wartości oferty brutto dla tego zadania. 

2.7.Kod i nazwa zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):  

45252127-4 - Roboty budowlane w zakresie oczyszczalni ścieków - projekt i 

budowa  

71000000-8 Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne 

71320000-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania 

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę 

45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; 

roboty ziemne 

45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu 

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów 

budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej 

45262700-8 Przebudowa budynków 

45233140-2 Roboty drogowe 

45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach 

45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 

45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne 

 

2.8 Roboty budowlane powinny być zgodne z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. 

Prawo budowlane (Dz. U. 1994, nr 89, poz. 414; tekst jednolity: Dz. U. 2019 r. 

poz. 1186 ze zm.) 
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2.9 Zatrudnienie na umowę o pracę 

Na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, Zamawiający (w przypadku składnia 

oferty na część I lub II) wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę 

przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane poniżej 

czynności w trakcie realizacji zamówienia: 

a) Czynności związane z modernizacją oczyszczalni ścieków  

b) Czynności związane z przygotowaniem terenu pod budowę 

c) Czynności związane ze wznoszeniem kompletnych obiektów budowlanych 

d) Czynności związane z wykonaniem instalacji w budynkach 

e) Czynności związane z wykonaniem robót drogowych 

f) Czynności związane z wykonaniem robót instalacyjnych w budynkach  

g) Czynności związane z wykonaniem robót wykończeniowych w budynkach  

h) Czynności związane z wykonaniem remontu i renowacji budynków  

 

2.10 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 w punkcie 

czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:  

a) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania 

ww. wymogów i dokonywania ich oceny, 

b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia 

spełniania ww. wymogów, 

c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 

2.11 W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego  

w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie Wykonawca przedłoży 

Zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia 
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spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez 

Wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane w punkcie 

2.9 czynności w trakcie realizacji zamówienia: 

− 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; 

− 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  

z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 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; 
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− 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; 

− 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 z przepisami Rozporządzenia 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 

2016 r. o ochronie danych osobowych. Imię i nazwisko pracownika nie 

podlega anonimizacji. 

2.12 Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu 

zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane  

w punkcie 2.9 czynności Zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku 

zapłaty przez Wykonawcę kary umownej w wysokości określonej w część III 

IDW- wzór umowy. 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 punkcie 2.9 czynności.  

2.13 W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa 

pracy przez Wykonawcę lub podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się  

o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy 

2.14 Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu zastosuje proceudrę 

opisaną w art. 24 aa tj. najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy 
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wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega 

wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. 

  
Rozdział 3 
TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

Wykonawca jest zobowiązany wykonać zamówienie w terminie: 

 

Część I do dnia 30.09.2022r. 

Część II do dnia 30.09.2022r. 

 

 

Rozdział 4 

WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać wykonawcy, którzy: 

4.1 nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust 1 pkt 12-23 oraz art. 24 

ust. 5 pkt. 1-8 ustawy Prawo zamówień publicznych, 

4.2 spełniają następujące warunki określone w art. 22 ust.1 ustawy Prawo 

zamówień publicznych dotyczące: 

4.2.1 kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności 

zawodowej:  

Zamawiający nie stawia warunku w ww. zakresie. 

4.2.2. sytuacji ekonomicznej lub finansowej:  

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca składający ofertę 

na część I wykaże, iż:  

a) osiągnął za ostatnie 3 lata obrotowe, a jeżeli okres prowadzenia działalności 

jest krótszy – za ten okres, minimalny roczny obrót w każdym roku obrotowym 

równy co najmniej wartości 30 000 000,00 PLN brutto 
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b) jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej 

działalności związanej z przedmiotem zamówienia, na kwotę nie mniejszą niż 

30 000 000,00 PLN brutto  

c) posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości co najmniej 

30 000 000,00 PLN brutto  

 

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca składający ofertę 

na część II wykaże, iż:  

a) osiągnął za ostatnie 3 lata obrotowe, a jeżeli okres prowadzenia działalności 

jest krótszy – za ten okres, minimalny roczny obrót w każdym roku obrotowym 

równy co najmniej wartości 5 000 000,00 PLN brutto 

b) jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej 

działalności związanej z przedmiotem zamówienia, na kwotę nie mniejszą niż 

5 000 000,00 PLN brutto  

c) posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości co najmniej 

5 000 000,00 PLN brutto  

UWAGA! W przypadku składania przez Wykonawcę oferty na obie części 

wystarczy, że będzie on spełniał warunki dla części I. Nie jest wymagane 

sumowanie wartości polisy, posiadanych środków oraz obrotów. Jeżeli 

wykonawca spełni warunki wskazane dla części I to spełni też warunki dla 

części II, gdyż tam Zamawiający wymaga znacznie mniejszego potencjału 

finansowo-ekonomicznego.   

 

4.2.3.zdolności technicznej lub zawodowej. 

4.2.3.1 Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, iż 

w przypadku składania oferty na część I 
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1. Wykonał w okresie ostatnich pięciu lat przed terminem składnia ofert  a 

jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej: 

dwie roboty budowlane polegające na rozbudowie, przebudowie lub 

modernizacji obiektów gospodarki wodno-ściekowej, wykonywane podczas 

normalnej pracy obiektu będącego w ciągłej eksploatacji, o 

przepustowości/wydajności średniodobowej nie mniejszej niż 4 000 m3/d przy 

czym każda z robót dotyczyła obiektów gospodarki wodno-ściekowej o wartości 

nie mniejszej niż 20 000 000,00 PLN brutto 

Uwaga: 

Zamawiający informuje, że dla potrzeb spełniania warunków opisanych, powyżej, jeżeli 

wartości zostaną podane w walutach innych niż zł, Zamawiający w celu przeliczenia waluty 

na zł/PLN przyjmie średni kurs zł do tej waluty podawany przez NBP na dzień opublikowania 

ogłoszenia o zamówieniu dotyczącego niniejszego postępowania w DZUUE. 

 

Przynajmniej jedno z powyższych zadań:  

• powinno być wykonane w systemie zaprojektuj i wybuduj, 

• powinno dotyczyć rozbudowy, przebudowy oczyszczalni ścieków 

komunalnych w skład której wchodziła defosfatacja (wydzielona 

komora beztlenowa), denitryfikacja i nitryfikacja i obejmować 

renowację obiektów żelbetowych o łącznej powierzchni nie mniejszej 

niż 2 500 m2, 

• dotyczyć budowy lub rozbudowy sieci międzyobiektowych z rur GRP 

lub stali nierdzewnej o średnicy min. DN 600 mm, 

• powinno zawierać wykonanie stacji dyspozytorskiej lub sterowni wraz 

z systemem monitoringu i oprogramowaniem SCADA, 

2. Opracował w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia 

postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia 
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działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej dwie dokumentacje 

projektowe budowy, przebudowy lub modernizacji oczyszczalni ścieków 

komunalnych w tym przynajmniej jedna z nich posiadała przepustowość 

nie mniejszą niż 4000 m3/d, dla których uzyskano pozwolenie na budowę. 

3. Wykonawca wykazał, że dysponuje następującymi osobami, które będą 

uczestniczyć w wykonaniu zamówienia: 

a) Ekspert nr 1 – Przedstawiciel Wykonawcy (1 osoba) – niniejsza osoba 

ma posiadać następujące kwalifikacje zawodowe, doświadczenie i 

wykształcenie: 

• wykształcenie wyższe techniczne, 

• doświadczenie w pełnieniu funkcji przedstawiciela Wykonawcy 

przy realizacji minimum dwóch robót budowlanych każda o 

wartości nie mniejszej niż 25 000 000,00 PLN brutto  

b) Ekspert 2 - Kierownik Budowy (1 osoba) (w rozumieniu ustawy Prawo 

Budowlane) - niniejsza osoba ma posiadać następujące kwalifikacje 

zawodowe, doświadczenie i wykształcenie oraz uprawnienia: 

• wykształcenie wyższe inżynierskie, 

• doświadczenie w pełnieniu funkcji kierownika budowy przy 

realizacji przynajmniej jednej roboty budowlanej dotyczącej 

budowy/modernizacji/przebudowy lub rozbudowy oczyszczalni 

ścieków komunalnych w skład której wchodziła defosfatacja 

(wydzielona komora beztlenowa), denitryfikacja i nitryfikacja o 

przepustowości min. 4 000 m3/d, o wartości robót co najmniej 

30 000 000,00 PLN brutto. 

• uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w 

specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń 
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cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i 

kanalizacyjnych bez ograniczeń, zgodne  

z art. 12, art. 12a ust 1 oraz art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 

r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 poz. 148) lub odpowiadające im 

ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na  podstawie 

wcześniej obowiązujących przepisów lub odpowiadające im 

uprawnienia  wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru 

Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem 

art. 12a oraz innych przepisów ustawy prawo budowlane oraz ustawy 

o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w 

państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2020 r. poz. 

220) 

 

c) Ekspert 3 - Kierownik robót konstrukcyjno – budowlanych (1 osoba) 

(w rozumieniu ustawy Prawo Budowlane) - niniejsza osoba ma posiadać 

następujące kwalifikacje zawodowe, doświadczenie i wykształcenie oraz 

uprawnienia: 

• wykształcenie wyższe inżynierskie, 

• doświadczenie zawodowe na stanowisku co najmniej kierownika 

robót, w tym: doświadczenie w kierowaniu robotami 

konstrukcyjno-budowlanymi dla minimum jednej roboty 

budowlanej, dotyczącej budowy/modernizacji/przebudowy lub 

rozbudowy oczyszczalni  ścieków komunalnych w skład, której 

wchodziła defosfatacja (wydzielona komora beztlenowa), 

denitryfikacja i nitryfikacja i obejmująca renowację obiektów 

żelbetowych o łącznej powierzchni nie mniejszej niż 2500 m2, o 

wartości robót równej lub przekraczającej kwotę 20 000 000 PLN 
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(łącznie z podatkiem VAT) i wydajności średniodobowej co 

najmniej Qdśr = 4 000 m3/d, 

• uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez 

ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, zgodne  

z art. 12, art. 12a ust 1 oraz art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 

r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 poz. 148) lub odpowiadające im 

ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na  podstawie 

wcześniej obowiązujących przepisów lub odpowiadające im 

uprawnienia  wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru 

Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem 

art. 12a oraz innych przepisów ustawy prawo budowlane oraz 

ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych 

w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2020 r. 

poz. 220) 

 

d) Ekspert 4 - Kierownik robót w specjalności sieci, instalacji i urządzeń 

elektrycznych i elektroenergetycznych (1 osoba) (w rozumieniu ustawy 

Prawo Budowlane) - niniejsza osoba ma posiadać następujące 

kwalifikacje zawodowe, doświadczenie i wykształcenie oraz uprawnienia: 

• doświadczenie w pełnieniu funkcji kierownika budowy lub 

kierownika w branży elektrycznej przy realizacji przynajmniej jednej 

roboty budowlanej dotyczącej budowy/modernizacji/ przebudowy lub 

rozbudowy oczyszczalni ścieków komunalnych w skład której 

wchodziła defosfatacja (wydzielona komora beztlenowa), 

denitryfikacja i nitryfikacja, o wartości robót równej lub 

przekraczającej kwotę 3 500 000 PLN (łącznie z podatkiem VAT) i 

wydajności średniodobowej co najmniej Qdśr = 4000 m3/d, 
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• uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w 

specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń 

elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń, zgodne  

z art. 12, art. 12a ust 1 oraz art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. 

Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 poz. 148) lub odpowiadające im 

ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na  podstawie 

wcześniej obowiązujących przepisów lub odpowiadające im 

uprawnienia  wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru 

Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 

12a oraz innych przepisów ustawy prawo budowlane oraz ustawy o 

zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach 

członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2020 r. poz. 220) 

 

e) Ekspert 5 - Specjalista technolog w branży sanitarnej (1 osoba) 

niniejsza osoba ma posiadać następujące kwalifikacje zawodowe: 

• wyższe wykształcenie techniczne  

• minimum 5 letnie doświadczenie zawodowe po ukończeniu studiów 

wyższych technicznych w prowadzeniu rozruchu technologicznego, 

w tym na co najmniej dwóch zakończonych robotach budowlanych 

dotyczących budowy/modernizacji/przebudowy lub rozbudowy 

oczyszczalni ścieków komunalnych w skład której wchodziła 

defosfatacja (wydzielona komora beztlenowa), denitryfikacja i 

nitryfikacja o przepustowości min. Qśrd=4000 m3/d, 

f) Ekspert nr 6 - Projektant branży sanitarnej (technologicznej) (1 

osoba) niniejsza osoba ma posiadać następujące kwalifikacje zawodowe: 

• wykształcenie wyższe techniczne, 
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• co najmniej 5 lat doświadczenia zawodowego, licząc od dnia 

uzyskania uprawnień, na stanowisku projektanta branży sanitarnej, 

oraz udział w okresie ostatnich 3 lat w charakterze projektanta/autora 

projektu dla budowy/ przebudowy lub modernizacji minimum dwóch 

oczyszczalni ścieków komunalnych przy czym przynajmniej jedna z 

projektowanych oczyszczalni musi posiadać przepustowości nie 

mniejszą niż Qśrd=4000 m3/d, dla której uzyskano pozwolenie na 

budowę, 

• uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności 

instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, 

wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez 

ograniczeń, zgodne z art. 12, art. 12a ust 1 oraz art. 14 ust. 1 ustawy 

z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 poz. 148) lub 

odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały 

wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub 

odpowiadające im uprawnienia  wydane obywatelom państw 

Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji 

Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów 

ustawy prawo budowlane oraz ustawy o zasadach uznawania 

kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich 

Unii Europejskiej (Dz. U. z 2020 r. poz. 220) 

 

g) Ekspert nr 7 - Projektant branży elektrycznej (1 osoba) – niniejsza 

osoba ma posiadać następujące kwalifikacje zawodowe: 

• wykształcenie wyższe techniczne, 
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• co najmniej 5 lat doświadczenia zawodowego, licząc od dnia 

uzyskania uprawnień, na stanowisku projektanta branży 

elektrycznej oraz udział w okresie ostatnich 3 lat w charakterze 

projektanta/autora projektu branży elektrycznej wraz z AKPiA dla 

budowy/ przebudowy lub modernizacji minimum jednej 

oczyszczalni ścieków komunalnych w skład której wchodziła 

defosfatacja (wydzielona komora beztlenowa), denitryfikacja i 

nitryfikacja, o wydajności średniodobowej co najmniej Qdśr = 4000 

m3/d,  

• uprawnienia budowlane do projektowania w zakresie sieci, 

instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez 

ograniczeń, zgodne z art. 12, art. 12a ust 1 oraz art. 14 ust. 1 ustawy 

z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 poz. 148) 

lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały 

wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub 

odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw 

Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji 

Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów 

ustawy prawo budowlane oraz ustawy o zasadach uznawania 

kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich 

Unii Europejskiej (Dz. U. z 2020 r. poz. 220) 

 

h) Ekspert nr 8 - Projektant branży konstrukcyjno-budowalnej                   

(1 osoba) – niniejsza osoba ma posiadać następujące kwalifikacje 

zawodowe: – posiadający: 

• wykształcenie wyższe techniczne, 
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• co najmniej 5 lat doświadczenia zawodowego, licząc od dnia 

uzyskania uprawnień, na stanowisku projektanta branży 

konstrukcyjno-budowlanej, oraz udział w okresie ostatnich 3 lat w 

charakterze projektanta/autora projektu branży konstrukcyjno-

budowlanej dla co najmniej jednej oczyszczalni ścieków 

wyposażonej w żelbetowe zbiorniki technologiczne, 

• uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności 

konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń, zgodne  

z art. 12, art. 12a ust 1 oraz art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 

r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 poz. 148) lub odpowiadające im 

ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na  podstawie 

wcześniej obowiązujących przepisów lub odpowiadające im 

uprawnienia  wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru 

Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem 

art. 12a oraz innych przepisów ustawy prawo budowlane oraz ustawy 

o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w 

państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2020 r. poz. 

220) 

 

i) Ekspert nr 9 - Projektant branży drogowej (1 osoba) – niniejsza osoba 

ma posiadać następujące kwalifikacje zawodowe: 

• wykształcenie wyższe techniczne, 

• co najmniej 5 lat doświadczenia zawodowego, licząc od dnia 

uzyskania uprawnień, na stanowisku projektanta branży drogowej, 

oraz udział w okresie ostatnich 3 lat w charakterze 

projektanta/autora projektu branży drogowej ciągów 
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komunikacyjnych i placów manewrowych dla co najmniej jednej 

oczyszczalni ścieków, 

• uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności 

konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń, zgodne  

z art. 12, art. 12a ust 1 oraz art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 

r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 poz. 148) lub odpowiadające im 

ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na  podstawie 

wcześniej obowiązujących przepisów lub odpowiadające im 

uprawnienia  wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru 

Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem 

art. 12a oraz innych przepisów ustawy prawo budowlane oraz 

ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych 

w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2020 r. 

poz. 220) 

 

4. Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, iż 

średnie roczne zatrudnienia u wykonawcy oraz liczebności kadry 

kierowniczej w ostatnich 3 latach przed upływem terminu składania ofert a 

w przypadku, gdy okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym 

okresie wynosiło co najmniej 80 osób w tym kadry kierowniczej, co 

najmniej 3 osoby.  

 

Zamawiający wymaga, aby osoby wskazane przez Wykonawcę w pkt.4.2.3., 

które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadały biegłą 

znajomość języka polskiego. W przypadku gdy ww. osoby nie będą posiadały 

biegłej znajomości języka polskiego na okres i dla potrzeb realizacji przedmiotu 
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zamówienia Wykonawca zobowiązany jest zapewnić tłumacza na własny koszt i 

własnym staraniem. 

 

 

4.2.3.2 Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, iż 

w przypadku składania oferty na część II 

 

1. Wykonał w okresie ostatnich pięciu lat przed terminem składnia ofert 

jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co 

najmniej dwie roboty budowlane obejmujące wykonanie węzła przeróbki 

osadów o wartości nie mniejszej niż 5 000 000,00 zł brutto.  

Uwaga: 

Zamawiający informuje, że dla potrzeb spełniania warunków opisanych, powyżej, 

jeżeli wartości zostaną podane w walutach innych niż zł, Zamawiający w celu 

przeliczenia waluty na zł/PLN przyjmie średni kurs zł do tej waluty podawany przez 

NBP na dzień opublikowania ogłoszenia o zamówieniu dotyczącego niniejszego 

postępowania w DZUUE. 

 

2. Opracował w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia 

postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia 

działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej jedną 

dokumentację projektową dotyczącą węzła przeróbki osadów ściekowych 

dla oczyszczalni o przepustowości nie mniejszej niż Qśrd=4000 m3/d. 

3. Wykonawca wykazał, że dysponuje następującymi osobami, które będą 

uczestniczyć w wykonaniu zamówienia: 

a) Ekspert nr 1 – Przedstawiciel Wykonawcy (1 osoba) – niniejsza osoba 

ma posiadać następujące kwalifikacje zawodowe, doświadczenie i 

wykształcenie: 
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• wykształcenie wyższe techniczne, 

• doświadczenie w pełnieniu funkcji przedstawiciela Wykonawcy, 

przy realizacji minimum dwóch robót budowlanych każda o 

wartości nie mniejszej niż 5 000 000,00 PLN brutto. 

b) Ekspert 2 - Kierownik Budowy (1 osoba) (w rozumieniu ustawy Prawo 

Budowlane) - niniejsza osoba ma posiadać następujące kwalifikacje 

zawodowe, doświadczenie i wykształcenie oraz uprawnienia: 

• wykształcenie wyższe inżynierskie, 

• doświadczenie w pełnieniu funkcji kierownika budowy przy realizacji 

minimum jednej roboty budowlanej dotyczącej 

budowy/modernizacji/przebudowy lub rozbudowy węzła przeróbki 

osadów na oczyszczalni ścieków komunalnych o wydajności nie 

mniejszej niż 4 000 m3/d i o wartości robót nie mniejszej niż 

5 000 000,00 PLN brutto 

• uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w 

specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń 

cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i 

kanalizacyjnych bez ograniczeń, zgodne  

z art. 12, art. 12a ust 1 oraz art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. 

Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 poz. 148) lub odpowiadające im 

ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na  podstawie 

wcześniej obowiązujących przepisów lub odpowiadające im 

uprawnienia  wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru 

Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 

12a oraz innych przepisów ustawy prawo budowlane oraz ustawy o 
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zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach 

członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2020 r. poz. 220) 

 

j) Ekspert 3 - Kierownik robót konstrukcyjno – budowlanych (1 osoba) 

(w rozumieniu ustawy Prawo Budowlane) - niniejsza osoba ma posiadać 

następujące kwalifikacje zawodowe, doświadczenie i wykształcenie oraz 

uprawnienia: 

• wykształcenie wyższe inżynierskie, 

• doświadczenie zawodowe na stanowisku co najmniej kierownika 

robót, w tym: doświadczenie w kierowaniu robotami konstrukcyjno-

budowlanymi dla minimum jednej roboty budowlanej, polegającej na 

budowie hali lub zadaszonej wiaty o powierzchni nie mniejszej niż 

2000 m2, 

• uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez 

ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, zgodne  

z art. 12, art. 12a ust 1 oraz art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 

r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 poz. 148) lub odpowiadające im 

ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na  podstawie 

wcześniej obowiązujących przepisów lub odpowiadające im 

uprawnienia  wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru 

Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem 

art. 12a oraz innych przepisów ustawy prawo budowlane oraz ustawy 

o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w 

państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2020 r. poz. 

220) 
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k) Ekspert 4 - Kierownik robót w specjalności sieci, instalacji i urządzeń 

elektrycznych i elektroenergetycznych (1 osoba) (w rozumieniu ustawy 

Prawo Budowlane) - niniejsza osoba ma posiadać następujące 

kwalifikacje zawodowe, doświadczenie i wykształcenie oraz uprawnienia: 

• doświadczenie w pełnieniu funkcji kierownika budowy lub 

kierownika w branży elektrycznej przy realizacji przynajmniej jednej 

roboty budowlanej dotyczącej budowy/modernizacji/ przebudowy 

lub rozbudowy oczyszczalni ścieków komunalnych wyposażonej w 

węzeł przeróbki osadów dla oczyszczalni ścieków komunalnych o 

wydajności nie mniejszej niż 4 000 m3/d, 

• uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w 

specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń 

elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń, zgodne  

z art. 12, art. 12a ust 1 oraz art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 

r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 poz. 148) lub odpowiadające im 

ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie 

wcześniej obowiązujących przepisów lub odpowiadające im 

uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru 

Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem 

art. 12a oraz innych przepisów ustawy prawo budowlane oraz ustawy 

o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w 

państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2020 r. poz. 

220) 

 

l) Ekspert 5 - Specjalista technolog w branży sanitarnej (1 osoba) 

niniejsza osoba ma posiadać następujące kwalifikacje zawodowe: 

• wykształcenie wyższe techniczne 
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• minimum 5 letnie doświadczenie zawodowe po ukończeniu studiów 

wyższych technicznych w prowadzeniu rozruchu technologicznego, 

w tym na co najmniej jednej zakończonej robocie budowlanej 

dotyczącej budowy/modernizacji/przebudowy lub rozbudowy 

oczyszczalni ścieków o przepustowości min. 4000 m3/d, 

wyposażonej w węzeł przeróbki osadów. 

m) Ekspert nr 6 - Projektant branży sanitarnej (technologicznej) (1 

osoba) niniejsza osoba ma posiadać następujące kwalifikacje zawodowe: 

• wykształcenie wyższe techniczne, 

• co najmniej 5 lat doświadczenia zawodowego, licząc od dnia 

uzyskania uprawnień, na stanowisku projektanta branży sanitarnej, 

oraz udział w okresie ostatnich 3 lat w charakterze 

projektanta/autora projektu dla budowy/ przebudowy lub 

modernizacji minimum jednej oczyszczalni ścieków komunalnych 

o przepustowości nie mniejszej niż Qśrd=4000 m3/d, wyposażonej 

w węzeł przeróbki osadów, 

• uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności 

instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, 

wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez 

ograniczeń, zgodne z art. 12, art. 12a ust 1 oraz art. 14 ust. 1 ustawy 

z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 poz. 148) 

lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały 

wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub 

odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw 

Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji 

Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów 
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ustawy prawo budowlane oraz ustawy o zasadach uznawania 

kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich 

Unii Europejskiej (Dz. U. z 2020 r. poz. 220) 

 

n) Ekspert nr 7 - Projektant branży elektrycznej (1 osoba) – niniejsza 

osoba ma posiadać następujące kwalifikacje zawodowe: 

• wykształcenie wyższe techniczne, 

• co najmniej 5 lat doświadczenia zawodowego, licząc od dnia 

uzyskania uprawnień, na stanowisku projektanta branży elektrycznej 

oraz udział w okresie ostatnich 3 lat w charakterze projektanta/autora 

projektu branży elektrycznej wraz z AKPiA dla budowy/ 

przebudowy lub modernizacji minimum jednej oczyszczalni ścieków 

komunalnych o przepustowości min. 4000 m3/d, wyposażonej w 

węzeł przeróbki osadów,  

• uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności 

instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i 

elektroenergetycznych bez ograniczeń, zgodne  

z art. 12, art. 12a ust 1 oraz art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 

r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 poz. 148) lub odpowiadające im 

ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie 

wcześniej obowiązujących przepisów lub odpowiadające im 

uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru 

Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem 

art. 12a oraz innych przepisów ustawy prawo budowlane oraz ustawy 

o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w 

państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2020 r. poz. 

220) 
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o) Ekspert nr 8 - Projektant branży konstrukcyjno-budowalnej (1 

osoba) – niniejsza osoba ma posiadać następujące kwalifikacje 

zawodowe:– posiadający: 

• wykształcenie wyższe techniczne, 

• co najmniej 5 lat doświadczenia zawodowego, licząc od dnia 

uzyskania uprawnień, na stanowisku projektanta branży 

konstrukcyjno-budowlanej, oraz udział w charakterze 

projektanta/autora projektu branży konstrukcyjno-budowlanej dla co 

najmniej jednej hali lub zadaszonej wiaty kompostowni o 

powierzchni nie mniejszej niż 2000 m2, 

• uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności 

konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń, zgodne  

z art. 12, art. 12a ust 1 oraz art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 

r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 poz. 148) lub odpowiadające im 

ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie 

wcześniej obowiązujących przepisów lub odpowiadające im 

uprawnienia  wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru 

Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem 

art. 12a oraz innych przepisów ustawy prawo budowlane oraz ustawy 

o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w 

państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2020 r. poz. 

220) 

5. Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, iż 

średnie roczne zatrudnienia u wykonawcy oraz liczebności kadry 

kierowniczej w ostatnich 3 latach przed upływem terminu składania ofert a 

w przypadku, gdy okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym 
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okresie wynosiło co najmniej 40 osób w tym kadry kierowniczej, co 

najmniej 2 osoby.  

 

Zamawiający wymaga, aby osoby wskazane przez Wykonawcę w pkt.4.2.3. 

które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadały biegłą 

znajomość języka polskiego. W przypadku gdy ww. osoby nie będą posiadały 

biegłej znajomości języka polskiego na okres i dla potrzeb realizacji 

przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest zapewnić tłumacza na 

własny koszt i własnym staraniem 

 

4.3 Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że wykonawca 

nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów 

technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne przedsięwzięcia 

gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację 

zamówienia. 

4.4 Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału  

w postępowaniu, o których mowa w pkt 4.2 SIWZ, w stosownych 

sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, 

polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji 

finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru 

prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. 

4.5 Zamawiający jednocześnie informuje, iż „stosowna sytuacja" o której mowa 

w pkt 4.4 SIWZ wystąpi wyłącznie w przypadku, kiedy: 

4.5.1 Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych 

podmiotów udowodni Zamawiającemu, że realizując zamówienie, 

będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów,  

w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do 
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oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby 

realizacji zamówienia; 

4.5.2 Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez inne 

podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja 

finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez 

wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, 

czy nie zachodzą, wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia,  

o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 i ust. 5 ustawy; 

4.5.3 w odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji 

zawodowych lub doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na 

zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują usługi, 

do realizacji których te zdolności są wymagane; 

4.5.4 ze zobowiązania lub innych dokumentów potwierdzających 

udostępnienie zasobów przez inne podmioty musi bezspornie  

i jednoznacznie wynikać w szczególności: 

− zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu; 

− sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez 

Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia; 

− zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu 

zamówienia publicznego; 

− czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega  

w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących 

wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, 

zrealizuje usługi, których wskazane zdolności dotyczą. 

4.6 Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim 

przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania  
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w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

Pełnomocnictwo w formie pisemnej (oryginał lub kopia potwierdzona za 

zgodność z oryginałem przez notariusza) należy dołączyć do oferty. 

4.7 W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 

zamówienia, warunki określone w pkt. 4.2.2 i 4.2.3 musi spełniać co 

najmniej jeden Wykonawca samodzielnie lub wszyscy Wykonawcy łącznie. 

4.8 Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawców: 

4.8.1. którzy nie wykazali, spełniania warunków udziału w postępowaniu,  

o których mowa w pkt 4.2; 

4.8.2. którzy nie wykażą, że nie zachodzą wobec nich przesłanki określone 

w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 ustaw z wyłączeniem przypadku o którym 

mowa w art. 24 ust.1 pkt.13 lit. d,  oraz w przypadku o którym mowa 

w  art. 24 ust.1 pkt.14 jeżeli osoba o której mowa w tym przepisie 

został skazana za przestępstwo wymienione w art.24 ust.1 pkt.13 lit.d. 

4.8.3. wobec których zachodzą przesłanki określone w art. 24 ust. 5               

ustawy tj.  

1) w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez 

sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest 

przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego 

majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 

ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne 

(Dz. U. 2019 r. poz. 243 z późn. zm.) lub którego upadłość 

ogłoszono, z wyjątkiem Wykonawcy, który po ogłoszeniu 

upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym 

postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia 

wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd 

zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy  
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z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (Dz. U.  

z 2019 r. poz. 498 z poźn. zm.); 

2) który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki 

zawodowe, co podważa jego uczciwość, w szczególności, gdy 

Wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego 

niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co 

Zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych 

środków dowodowych; 

3) jeżeli Wykonawca lub osoby, o których mowa w art. 24. ust. 1 pkt 

14, uprawnione do reprezentowania Wykonawcy pozostają  

w relacjach określonych w art. 17 ust. 1 pkt 2-4 z: 

a. zamawiającym, 

b. osobami uprawnionymi do reprezentowania zamawiającego, 

c. członkami komisji przetargowej, 

d. osobami, które złożyły oświadczenie, o którym mowa w art. 17 

ust. 2a 

- chyba że jest możliwe zapewnienie bezstronności po stronie 

Zamawiającego w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy  

z udziału w postępowaniu. Z wyłączeniem przypadku, o którym mowa w 

art. 24 ust.1 pkt.13 lit. d, oraz w przypadku, o którym mowa w art. 24 ust.1 

pkt.14 jeżeli osoba o której mowa w tym przepisie został skazana za 

przestępstwo wymienione w art.24 ust.1 pkt.13 lit.d. 

 

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

nienależycie wykonał w istotnym stopniu wcześniejszą umowę  

w sprawie zamówienia publicznego lub umowę koncesji, zawartą  

z Zamawiającym, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1-4, co 
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doprowadziło do rozwiązania umowy lub zasądzenia 

odszkodowania; 

5) będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za 

wykroczenie przeciwko prawom pracownika lub wykroczenie 

przeciwko środowisku, jeżeli za jego popełnienie wymierzono karę 

aresztu, ograniczenia wolności lub karę grzywny nie niższą niż 

3000 złotych; 

6) jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub 

nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej 

albo komplementariusza w spółce komandytowej lub 

komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za 

wykroczenie, o którym mowa w pkt 5; 

7) wobec którego wydano ostateczną decyzję administracyjną  

o naruszeniu obowiązków wynikających z przepisów prawa pracy, 

prawa ochrony środowiska lub przepisów o zabezpieczeniu 

społecznym, jeżeli wymierzono tą decyzją karę pieniężną nie niższą 

niż 3000 złotych; 

8) który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub 

składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, co zamawiający 

jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków 

dowodowych, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w art. 24 

ust. 1 pkt 15, chyba że Wykonawca dokonał płatności należnych 

podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub 

zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące 

porozumienie w sprawie spłaty tych należności. 

4.9 Wykluczenie wykonawcy następuje: 
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1) w przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. a-c i pkt 14, 

gdy osoba, o której mowa w tych przepisach została skazana za 

przestępstwo wymienione w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. a-c, jeżeli nie 

upłynęło 5 lat od dnia uprawomocnienia się wyroku potwierdzającego 

zaistnienie jednej z podstaw wykluczenia, chyba że w tym wyroku został 

określony inny okres wykluczenia; 

2) w przypadkach, o których mowa: 

a) w art. 24 ust. 1 pkt 15, 

b) w art. 24 ust. 5 pkt 5-7 

− jeżeli nie upłynęły 3 lata od dnia odpowiednio uprawomocnienia się 

wyroku potwierdzającego zaistnienie jednej z podstaw 

wykluczenia, chyba że w tym wyroku został określony inny okres 

wykluczenia lub od dnia w którym decyzja potwierdzająca 

zaistnienie jednej z podstaw wykluczenia stała się ostateczna; 

3) w przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 18 i 20 lub art. 24 

ust. 5 pkt 2 i 4, jeżeli nie upłynęły 3 lata od dnia zaistnienia zdarzenia 

będącego podstawą wykluczenia; 

4) w przypadku, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 21, jeżeli nie upłynął 

okres, na jaki został prawomocnie orzeczony zakaz ubiegania się  

o zamówienia publiczne; 

5) w przypadku, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 22, jeżeli nie upłynął 

okres obowiązywania zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne. 

4.10. Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 

13 i 14 oraz 16-20 lub ust. 5, może przedstawić dowody na to, że podjęte 

przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności,  

w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej 

przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie 
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pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące 

wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz 

podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych  

i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym 

przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu 

postępowaniu wykonawcy. Przepisu zdania pierwszego nie stosuje się, 

jeżeli wobec wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono 

prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie 

zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres 

obowiązywania tego zakazu. 

4.11. Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli Zamawiający, uwzględniając 

wagę i szczególne okoliczności czynu Wykonawcy, uzna za 

wystarczające dowody przedstawione w pkt 4.10. 

4.12. W przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 19, przed 

wykluczeniem Wykonawcy, Zamawiający zapewnia temu Wykonawcy 

możliwość udowodnienia, że jego udział w przygotowaniu postępowania 

o udzielenie zamówienia nie zakłóci konkurencji. Zamawiający wskazuje 

w protokole sposób zapewnienia konkurencji. 

 

Rozdział 5 
WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ 
DOSTARCZYĆ WYKONAWCY 
 

5.1 W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, 

określonych w Rozdziale 4 oraz wykazania braku podstaw do wykluczenia, 

wykonawcy muszą złożyć wraz z ofertą następujące oświadczenia i 

dokumenty: 

5.1.1.Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w formie jednolitego 
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dokumentu sporządzonego zgodnie ze wzorem standardowego formularza 

określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej wydanym 

na podstawie art. 59 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE zwanego dalej „jednolitym 

dokumentem”. (zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 3 w części III 

IDW) 

5.1.2.W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców 

oświadczenie, o którym mowa w pkt 5.1.1 składa każdy z wykonawców 

wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie to ma potwierdzać 

spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w 

zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków 

udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. 

5.1.3.Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu 

wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w 

zakresie w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w 

postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniach, o 

których mowa w pkt 5.1.1. 

5.1.4. Zobowiązanie podmiotu trzeciego, o którym mowa w pkt 4.5.1 i 4.5.4 

SIWZ - jeżeli wykonawca polega na zasobach lub sytuacji podmiotu trzeciego. 

 

5.2 Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie 

internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, jest 

zobowiązany do przekazania zamawiającemu oświadczenia o 

przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej,               

o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy. Wraz ze złożeniem 

oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z 

innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w 
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postępowaniu o udzielenie zamówienia. (zgodnie ze wzorem stanowiącym 

załącznik nr 2 w części III IDW) 

5.3 Dokumenty składane na wezwanie zamawiającego. Zamawiający przed 

udzieleniem zamówienia, wezwie wykonawcę, którego oferta została 

najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, 

terminie, aktualnych na dzień złożenia, następujących oświadczeń lub 

dokumentów: 

a) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 

24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy oraz, odnośnie skazania za wykroczenie 

na karę aresztu, w zakresie określonym przez zamawiającego na 

podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 

miesięcy przed upływem terminu składania ofert; 

b) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego 

potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, 

wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu 

składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, 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; 

c) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu 

Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia 

Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca 

nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub 

zdrowotne wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem 
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terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że 

wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat 

tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami,  w 

szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub 

rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości 

wykonania decyzji właściwego organu; 

d) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o 

działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do 

rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia 

na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy; 

e) oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego 

wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z 

uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub 

zdrowotne albo -w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji - 

dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności 

wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego 

porozumienia w sprawie spłat tych należności; 

f) oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem 

środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne; 

g) oświadczenia wykonawcy o braku wydania prawomocnego wyroku sądu 

skazującego za wykroczenie na karę ograniczenia wolności lub grzywny 

w zakresie określonym przez zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 

pkt 5 i 6 ustawy; 

h) oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego ostatecznej 

decyzji administracyjnej o naruszeniu obowiązków wynikających z 

przepisów prawa pracy, prawa ochrony środowiska lub przepisów o 
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zabezpieczeniu społecznym w zakresie określonym przez 

zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy; 

i) oświadczenia wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat 

lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o 

podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. 2019.1170); 

j) wykazu robót wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat 

przed upływem terminu składania ofert a jeżeli okres prowadzenia 

działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, 

wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty 

te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te 

roboty budowlane zostały wykonane należycie,  w szczególności 

informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami 

prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, 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 (zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 4 w części III 

IDW); 

k)  wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia 

publicznego,  w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, 

kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z 

informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, 

doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia 

publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności                         

oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (zgodnie ze 

wzorem stanowiącym załącznik nr 6 w części III IDW); 
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l) oświadczenia na temat wykształcenia i kwalifikacji zawodowych 

wykonawcy lub kadry kierowniczej wykonawcy (zgodnie ze wzorem 

stanowiącym załącznik nr 6 w części III IDW); 

m)  dokumentów potwierdzających, że Wykonawca jest ubezpieczony od 

odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności 

związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną 

przez Zamawiającego; 

n) wykaz wykonanych usług projektowych (zgodnie ze wzorem 

stanowiącym załącznik nr 5 w części III IDW); 

o)  oświadczenia wykonawcy o rocznym obrocie za okres nie dłuższy niż 

ostatnie 3 lata obrotowe, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest 

krótszy - za ten okres; (zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 8 

w części III IDW); 

p)   oświadczenia wykonawcy na temat średniego rocznego zatrudniania 

(zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 7 w części III IDW); 

q)   informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej 

potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub 

zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż             

1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert  

r) dokumentów dotyczących podmiotu trzeciego, w celu wykazania braku 

istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia, w zakresie, w 

jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby, warunków udziału w 

postępowaniu - jeżeli wykonawca polega na zasobach podmiotu 

trzeciego o których mowa w lit. od a do i.  

5.4 Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 
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5.3 składa: 

5.4.1. Zamiast dokumentów o których mowa w pkt 5.3 lit a składa informację z 

odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny 

równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub 

administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce 

zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy 

informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 

14 i 21 oraz ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy; 

5.4.2. Zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 5.3 lit. b-d składa dokument 

lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub 

miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: 

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

społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym 

organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami 

lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, 

odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w 

całości wykonania decyzji właściwego organu, 

b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. 

 

5.5  Dokumenty, o których mowa w pkt.5.4.1 i 5.4.2. lit. b, powinny być 

wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania 

ofert. Dokument, o którym mowa w pkt.5.4.2 lit. a, powinien być 

wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem tego terminu. 

 

5.6  Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym 

wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się 

dokumentów, o których mowa w pkt 5.4 zastępuje się je dokumentem 
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zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby 

albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, 

której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed 

organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu 

zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub 

miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. 

Terminy określone w pkt 5.5 stosuje się. 

 

5.7. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez 

wykonawcę, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów 

odpowiednio kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce 

zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument 

dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego 

dokumentu. 

5.8. Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w 

odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument wskazany w pkt.5.3. 

lit.a składa dokument, o którym mowa w pkt. 5.4.1 w zakresie określonym 

w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 oraz ust. 5 pkt 6 ustawy. Jeżeli w kraju, 

w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, 

nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem 

zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub 

przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu 

zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce 

zamieszkania tej osoby. Przepis 5.5 zdanie pierwsze stosuje się. 

5.9 Jeżeli wykonawca nie złoży wymaganych pełnomocnictw albo złożył 

wadliwe pełnomocnictwa, zamawiający wezwie do ich złożenia w terminie 
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przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy 

podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. 

5.10 W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 

zamówienia oraz w przypadku innych podmiotów, na zasobach których 

wykonawca polega na zasadach określonych w art. 22a ustawy, kopie 

dokumentów dotyczących odpowiednio wykonawcy lub tych podmiotów, 

mogą być poświadczane za zgodność z oryginałem przez wykonawcę albo 

te podmioty albo wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 

zamówienia publicznego- odpowiednio, w zakresie dokumentów, które 

każdego z nich dotyczą. 

5.11    Oświadczenia dotyczące wykonawcy/wykonawców występujących 

wspólnie i innych podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji polega 

wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy składane są w 

postaci dokumentu elektronicznego opatrzonego kwalifikowanym 

podpisem elektronicznym. Wykonawca może także sporządzić i przekazać 

elektroniczną kopię oświadczeń wykonawcy/wykonawców występujących 

wspólnie i innych podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji polega 

wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy. W przypadku 

przekazywania przez wykonawcę elektronicznej kopii oświadczeń powinny 

one zostać opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez 

wykonawców albo odpowiednio przez podmiot, na którego zdolnościach 

lub sytuacji polega wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy.  

5.12 Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z 

tłumaczeniami na język polski. Tłumaczenie przez tłumacza przysięgłego. 

5.13 W przypadku wskazania przez wykonawcę dostępności oświadczeń lub 

dokumentów, o których mowa w Rozdziale 5 SIWZ w formie 

elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi 
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ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, zamawiający pobiera 

samodzielnie z tych baz danych wskazane przez wykonawcę oświadczenia 

lub dokumenty. Jeżeli oświadczenia i dokumenty, o których mowa w 

zdaniu pierwszym są sporządzone w języku obcym wykonawca 

zobowiązany jest do przedstawienia ich tłumaczenia na język polski. 

 

 

Rozdział 6 
WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM 

6.1. Wykonawca jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości  

a) w przypadku składnia oferty na część I w wysokości 1 000 000 złotych  

b) w przypadku składnia oferty na część II w wysokości 450 000 złotych  

 

6.2. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: 

a) pieniądzu, 

b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy 

oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze 

poręczeniem pieniężnym, 

c) gwarancjach bankowych, 

d) gwarancjach ubezpieczeniowych, 

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

5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji 

Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2020.299). 

6.3. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na następujący 

rachunek bankowy zamawiającego: 26 2030 0045 1110 0000 0176 3970. 

6.4. Zaleca się dołączenie do oferty kserokopii dokumentu potwierdzającego 

dokonanie przelewu. 
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6.5. Za skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu, Zamawiający uzna wadium, 

które znajdzie się na rachunku bankowym Zamawiającego przed upływem 

terminu składania ofert. 

6.6. W przypadku wnoszenia wadium w formie gwarancji bankowej lub 

ubezpieczeniowej, gwarancja musi być gwarancją nieodwołalną, 

bezwarunkową i płatną na pierwsze pisemne żądanie zamawiającego, 

sporządzoną zgodnie z obowiązującymi przepisami i powinna zawierać 

następujące elementy. 

a) nazwę dającego zlecenie (wykonawcy), beneficjenta gwarancji 

(zamawiającego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej 

udzielających gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib, 

b) kwotę gwarancji, 

c) termin ważności gwarancji w formule: „od dnia ……….. do dnia 

…………. .", 

d) zobowiązanie gwaranta do zapłacenia kwoty gwarancji na pierwsze 

żądanie zamawiającego w sytuacjach określonych w art. 46 ust. 4a oraz 

art. 46 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 

publicznych. Zamawiający nie dopuszcza możliwości umieszczenia  

w treści gwarancji klauzuli dotyczącej pośrednictwa podmiotów 

trzecich. 

6.7. W przypadku wnoszenia wadium w formie innej niż pieniężna, 

Zamawiający wymaga złożenia wraz z ofertą oryginału dokumentu 

wadialnego (gwarancji lub poręczenia). 

6.8. Wadium musi zabezpieczać ofertę przez cały okres związania ofertą, 

począwszy od dnia, w którym upływa termin składania ofert. 
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Rozdział 7 
OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT 

7.1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej. 

7.2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 

7.3. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówienia w oparciu o art. 67 

ust.1 pkt. 6 ustawy polegającego na powtórzeniu podobnych robót 

budowlanych. 

7.4. Treść oferty musi być zgodna z treścią SIWZ. 

7.5. Oferta musi być podpisana przez Wykonawcę, tj. osobę (osoby) 

reprezentującą Wykonawcę, zgodnie z zasadami reprezentacji wskazanymi 

we właściwym rejestrze lub osobę (osoby) upoważnioną do reprezentowania 

Wykonawcy. 

7.6. Jeżeli osoba (osoby) podpisująca ofertę (reprezentująca Wykonawcę lub 

Wykonawców występujących wspólnie) działa na podstawie 

pełnomocnictwa, pełnomocnictwo to powinno zostać złożone wraz z ofertą 

w postaci dokumentu elektronicznego i opatrzone kwalifikowanym 

podpisem elektronicznym osoby lub osób udzielających pełnomocnictwa. 

Wykonawca może także sporządzić i przekazać elektroniczną kopię 

pełnomocnictwa, ale notarialnie poświadczoną elektronicznie.  

7.7. Oferta wraz z załącznikami musi być sporządzona w języku polskim. Każdy 

dokument składający się na ofertę lub złożony wraz z ofertą sporządzony w 

języku innym niż polski musi być złożony wraz z tłumaczeniem na język 

polski. 

7.8. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i 

złożeniem oferty. 

7.9. W przypadku, gdy informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę 

przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej 
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konkurencji, co do których Wykonawca zastrzega, że nie mogą być 

udostępniane innym uczestnikom postępowania, muszą być oznaczone przez 

Wykonawcę klauzulą „Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w 

rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r.  

o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji” (Dz. U. 2019 r. poz. 1010). 

Wykonawca nie później niż w terminie składania ofert musi wykazać, że 

zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa, w 

szczególności określając, w jaki sposób zostały spełnione przesłanki, o 

których mowa w art. 11 ust. 2. ustawy z 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu 

nieuczciwej konkurencji (Dz. U. 2019 r. poz. 1010), zgodnie z którym przez 

tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, 

technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje 

posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym 

zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom 

zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne 

dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub 

rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, 

działania w celu utrzymania ich w poufności. 

7.10. Na potrzeby oceny ofert oferta musi zawierać: 

a) Formularz Ofertowy sporządzony i wypełniony (zgodnie ze wzorem 

stanowiącym załącznik Nr 1 w części III IDW) 

b) aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w formie jednolitego 

dokumentu sporządzonego zgodnie ze wzorem standardowego 

formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji 

Europejskiej wydanym na podstawie art. 59 ust. 2 dyrektywy 

2014/24/UE zwanego dalej „jednolitym dokumentem”; (zgodnie ze 

wzorem stanowiącym załącznik nr 3 w części III IDW) 
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c) zobowiązanie podmiotu trzeciego, o którym mowa w pkt 4.5.1 i 4.5.4 

SIWZ – jeżeli Wykonawca polega na zasobach lub sytuacji podmiotu 

trzeciego. Z zobowiązania lub innych dokumentów potwierdzających 

udostępnienie zasobów przez inne podmioty musi bezspornie i 

jednoznacznie wynikać w szczególności:  

− zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu;  

− sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, 

przy wykonywaniu zamówienia; 

− zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu 

zamówienia publicznego; 

d) pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy (Wykonawców 

występujących wspólnie), o ile ofertę składa pełnomocnik; 

7.11. Maksymalny rozmiar jednego pliku przesyłanego za pośrednictwem 

dedykowanych formularzy do: złożenia, zmiany, wycofania oferty oraz do 

komunikacji wynosi: 100 MB. 

7.12. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub 

elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń musi być zgodny z 

wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z 

dnia 17 października 2018 r. zmieniającym Rozporządzenie w sprawie 

użycia środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia publicznego oraz udostępniania i przechowywania 

dokumentów elektronicznych (Dz. U. 2017 r. poz. 1320 z późn. zm.) oraz 

Rozporządzeniu Ministra Przedsiębiorczości i Technologii zmieniającym 

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie rodzajów 

dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, 

w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. 2018 r. poz. 1993). 
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Rozdział 8  
SKŁADANIE I OTWARCIE OFERT 

8.1.Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na Platformie 

pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/mpwik na stronie dotyczącej 

odpowiedniego postępowania do dnia 04.06.2020 do godziny 9.00 

8.2.Do oferty należy dołączyć wszystkie wymagane w SIWZ dokumenty. 

8.3.Po wypełnieniu Formularza składania oferty lub wniosku i załadowaniu 

wszystkich wymaganych załączników należy kliknąć przycisk „Przejdź do 

podsumowania”. 

8.4.Oferta lub wniosek składana elektronicznie musi zostać podpisana 

elektronicznym podpisem kwalifikowanym. W procesie składania oferty za 

pośrednictwem platformy wykonawca powinien złożyć podpis bezpośrednio na 

dokumencie przesłanym za pośrednictwem Platformy. Złożenie podpisu na 

platformie na etapie podsumowania ma charakter nieobowiązkowy, jednak 

pozwala zweryfikować ważność podpisu przed złożeniem oferty. 

8.5.Za datę przekazania oferty przyjmuje się datę jej przekazania w systemie 

(platformie) w drugim kroku składania oferty poprzez kliknięcie przycisku 

“Złóż ofertę” i wyświetlenie się komunikatu, że oferta została zaszyfrowana i 

złożona. 

8.6.Szczegółowa instrukcja dla Wykonawców dotycząca złożenia, zmiany i 

wycofania oferty znajduje się na stronie internetowej pod adresem:  

https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje 

8.7.Otwarcie ofert nastąpi w dniu 04.06.2020 r. o godzinie 10:00  

w pokoju nr 1 Międzyrzeckie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji 

Spółka z o.o., Święty Wojciech 46, 66-300 Międzyrzecz  
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8.8.Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert wycofać ofertę, 

poprzez złożenie pisemnego powiadomienia podpisanego przez osobę (osoby) 

uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy. 

8.9.Otwarcie ofert jest jawne. Wykonawcy mogą uczestniczyć w sesji otwarcia 

ofert. 

8.10. Niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieści na własnej stronie 

internetowej: http://www.mpwik.org oraz na 

https://platformazakupowa.pl/pn/mpwik informacje dotyczące: 

1) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia; 

2) firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie; 

3) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków 

płatności zawartych w ofertach. 

8.11.Oferty złożone po terminie, o którym mowa w punkcie 8.1, zostaną 

niezwłocznie zwrócone wykonawcom po upływie terminu do wniesienia 

odwołania.  

8.12. Wykonawca, za pośrednictwem platformazakupowa.pl może przed 

upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę. Sposób 

dokonywania zmiany lub wycofania oferty zamieszczono w instrukcji 

zamieszczonej na stronie internetowej pod adresem: 

https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje 

8.13.Ze względu na niskie ryzyko naruszenia integralności pliku oraz łatwiejszą 

weryfikację podpisu, zamawiający zaleca, w miarę możliwości, 

przekonwertowanie plików składających się na ofertę na format PDF i 

opatrzenie ich podpisem kwalifikowanym PAdES.  

8.14.Pliki w innych formatach niż PDF zaleca się opatrzyć zewnętrznym 

podpisem XAdES. Wykonawca powinien pamiętać, aby plik z podpisem 

przekazywać łącznie z dokumentem podpisywanym. 
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8.15.Zaleca się, aby komunikacja z wykonawcami odbywała się tylko na 

Platformie za pośrednictwem formularza “Wyślij wiadomość”, nie za 

pośrednictwem adresu email. 

8.16.Osobą składającą ofertę powinna być osoba kontaktowa podawana w 

dokumentacji. 

8.17.Ofertę należy przygotować z należytą starannością i zachowaniem 

odpowiedniego odstępu czasu do zakończenia przyjmowania ofert/wniosków. 

Sugerujemy złożenie oferty na 24 godziny przed terminem składania 

ofert/wniosków. 

8.18.Podczas podpisywania plików zaleca się stosowanie algorytmu skrótu 

SHA2 zamiast SHA1.   

8.19.Jeśli wykonawca pakuje dokumenty np. w plik ZIP zalecamy wcześniejsze 

podpisanie każdego ze skompresowanych plików.  

 

 

Rozdział 9  
TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 

9.1 Wykonawca jest związany ofertą przez okres 60 dni od terminu składania 

ofert. 

9.2 Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu 

składania ofert. 

9.3 Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może przedłużyć 

termin związania ofertą, z tym, że zamawiający może tylko raz, co najmniej 

na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą zwrócić się do 

wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony 

okres, nie dłuższy jednak niż o 60 dni. Przedłużenie terminu związania 

ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu 
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ważności wadium albo, jeśli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego 

wadium na przedłużony okres związania ofertą. 

 

Rozdział 10  

OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY 

10.1. Cena ofertowa jest ceną ryczałtową dla części I i części II. Ustawa z dnia 

23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2019 r. poz. 1145) ten 

rodzaj wynagrodzenia określa art. 632 w sposób następujący:  

− § 1. Jeżeli strony umówiły się o wynagrodzenie ryczałtowe, 

przyjmujący zamówienie nie może żądać podwyższenia 

wynagrodzenia, chociażby w czasie zawarcia umowy nie można było 

przewidzieć rozmiaru lub kosztów prac.  

− § 2. Jeżeli jednak wskutek zmiany stosunków, której nie można było 

przewidzieć, wykonanie dzieła groziłoby przyjmującemu zamówienie 

rażącą stratą, sąd może podwyższyć ryczałt lub rozwiązać umowę. 

10.2. Cena powinna być wyrażona do dwóch miejsc po przecinku i musi 

zawierać wszelkie koszty niezbędne do wykonania przedmiotu 

zamówienia. 

10.3. Każdy z Wykonawców może zaproponować tylko jedną cenę i nie może 

jej zmienić. 

10.4. Zaoferowana cena dotyczy całego przedmiotu zamówienia. 

10.5. Cena musi uwzględniać wszystkie wymagania SIWZ oraz obejmować 

wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz 

zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia. 

w tym związanych m.in. z (ale się do nich nie ograniczać):  
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10.5.1. Wypełnieniem obowiązków wynikających z umowy i wszystkich innych 

zobowiązań i wymagań związanych z prowadzeniem robót 

wyspecyfikowanych w SIWZ i w umowie oraz wszelkich ogólnych 

zobowiązań, odpowiedzialności, możliwych opłat ryzyka związanego  

z wykonania robót i realizacji zobowiązań umownych.  

10.5.2. Robocizną i wszelkimi kosztami z nią związanymi.  

10.5.3. Dostawą materiałów i wyposażenia, ich magazynowaniem i wszelkimi 

kosztami z tym związanymi włączając straty i transport na budowę.  

10.5.4. Kosztami prób, nadzorów i odbiorów. 

10.5.5. Kosztami dostawy, magazynowania, zabezpieczenia, ubezpieczenia 

materiałów i urządzeń oraz wszelkimi kosztami z tym związanymi.  

10.5.6. Sprzętem, jego dostawą, utrzymaniem, zasilaniem, zużyciem mediów dla 

potrzeb wykonania robót objętych umową. 

10.5.7. Maszynami budowlanymi i wszystkimi kosztami z tym związanymi 

włączając paliwo, energię, części i materiały pomocnicze. 

10.5.8. Wszelkimi pracami i materiałami pomocniczymi.  

10.5.9. Skutkami pracy etapowej i wykonywania zmian, i uzupełnień do 

istniejącej infrastruktury. 

10.5.10. Kosztami ogólnymi przedsiębiorstwa, narzutami, zyskiem i podatkami. 

10.5.11. Spełnieniem dodatkowych wymagań. 

10.5.12. Ryzykiem ryczałtu. 

10.7 Cenę oferty należy podać jako ryczałtową uwzględniającą kompleksowe 

wykonanie zamówienia i zawierającą wszelkie inne składniki wpływające 

na jej ostateczną wysokość.  

10.8 Wykonawca poda cenę oferty w Formularzu Ofertowym sporządzonym 

(zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 w części III IDW) 
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Rozdział 11  
BADANIE OFERT 

11.1 W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców 

wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. 

11.2 Zamawiający w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę lub 

części składowe ceny wydają się rażąco niskie w stosunku do przedmiotu 

zamówienia, zwróci się do Wykonawcy o udzielenie wyjaśnień, w tym 

złożenie dowodów dotyczących wyliczenia ceny. 

11.3 Zamawiający poprawi w ofercie: 

a) oczywiste omyłki pisarskie, 

b) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji 

rachunkowych dokonanych poprawek, 

c) inne omyłki polegające na niezgodności oferty z SIWZ,  

             niepowodujące istotnych zmian w treści oferty, niezwłocznie  

             zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona. 

 

 

 
Rozdział 12 
OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ 
KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY WRAZ Z PODANIEM WAG 
TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT 

1. Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej Oferty, Zamawiający 

stosować będzie następujące kryteria:  

Lp. Kryterium:  Waga:  Maksymalna 

ilość punktów  

1 „Cena” (C) 60% 60,00 pkt.  
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2 „Doświadczenie personelu” 40% 40,00 pkt.  

x Suma:  100% 100,00 pkt. 

 

2. Oferty oceniane będą w następujący sposób: 

1) W ramach kryterium „Cena” (C) oceniana będzie cena całkowita 

brutto podana w formularzu oferty. Ocena ofert w ramach niniejszego 

kryterium, zostanie dokonana przy zastosowaniu wzoru: 

 

              C min. 

C = ------------------ x (max C) 60 

               C bad. 

 

gdzie: 

C ilość punktów jakie otrzyma oferta za kryterium "Cena"; 

C min najniższa cena spośród wszystkich ważnych i nieodrzuconych 

ofert; 

Cbad Cena oferty badanej 

Max 

(C) 

maksymalna ilość punktów jakie może otrzymać oferta za 

kryterium "Cena". 

 

Maksymalna ilość punktów w ramach kryterium „Cena” wynosi 60 pkt. 

 

2) W ramach kryterium „Doświadczenie personelu” (D) ocenione zostanie 

zaoferowane przez Wykonawcę w formularzu oferty doświadczenie 

personelu wskazanego jako: 
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2.1. Dla ZADANIA NR 1 – „Modernizacja i rozbudowa części 

mechaniczno-biologicznej oczyszczalni wraz z dokumentacją projektową i 

rozruchem” 

a) Ekspert nr 2 – Kierownik budowy – maksymalnie 24 punkty (E2),  

Ekspert nr 2 – Kierownik Budowy za pełnienie funkcji kierownika budowy 

dla każdej dodatkowej roboty budowlanej, ponad wymagane minimum 

określone w warunkach udziału w postępowaniu dla Eksperta nr 2, 

dotyczącej budowy/modernizacji/ przebudowy lub rozbudowy oczyszczalni 

ścieków komunalnych w skład której wchodziła defosfatacja (wydzielona 

komora beztlenowa), denitryfikacja i nitryfikacja o przepustowości min. 

4 000 m3/d, o wartości robót co najmniej 30 000 000,00 PLN (łącznie z 

podatkiem VAT) otrzyma 8 punktów. 

 

Maksymalna liczba punktów dla Eksperta nr 2 – Kierownika Budowy wynosi 

24 punkty. W przypadku wykazania więcej niż 3 dodatkowych robót 

budowlanych dla Eksperta nr 2 zostaną uznane maksymalnie 3 roboty, za 

które zostaną przyznane łącznie 24 pkt. Doświadczenie Eksperta w celu 

uzyskania punktów powinno być wskazane w załączniku nr 6 – zadanie 1 

zgodnie ze wzorem umieszczonym w części III IDW.  

b) Ekspert nr 6 – Projektant branży technologicznej (sanitarnej) – 

maksymalnie 16 punktów (E6),  

 

Ekspert nr 6 – Projektant branży technologicznej (sanitarnej) za 

pełnienie funkcji projektanta/autora projektu dla budowy/ przebudowy lub 

modernizacji każdej kolejnej oczyszczalni ścieków ponad wymagane 

minimum określone w warunkach udziału dla Eksperta nr 6, o 

przepustowości nie mniejszej niż Qśrd=4000 m3/d - otrzyma 8 punktów. 
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Maksymalna liczba punktów dla Eksperta nr 6 – Projektant branży 

technologicznej (sanitarnej) wynosi 16 punktów. W przypadku wykazania 

więcej niż 2 dodatkowych projektów dla Eksperta nr 6 zostaną uznane 

maksymalnie 2 projekty, za które zostanie przyznane łącznie 16 pkt. 

Doświadczenie Eksperta w celu uzyskania punktów powinno być wskazane 

w załączniku nr 6 – zadanie 1 zgodnie ze wzorem umieszczonym w części III 

IDW.  

 

W przypadku kryterium "Doświadczenie personelu" oferta otrzyma 

maksymalnie 40 punktów wynikających z działania:  

 

Dp = E2 + E6 

gdzie: 

Dp ilość punktów jakie otrzyma oferta za kryterium "Doświadczenie 

personelu"; 

E2  ilość punktów za doświadczenie Eksperta nr 2 

E6 ilość punktów za doświadczenie Eksperta nr 6 

 

2.1. Dla ZADANIA NR 2 – „Przeróbka osadów ściekowych wraz z 

dokumentacją projektową i rozruchem” 

a) Ekspert nr 2 – Kierownik budowy – maksymalnie 24 punkty (E2),  

 

Ekspert nr 2 – Kierownik Budowy za pełnienie funkcji kierownika budowy 

dla każdej dodatkowej roboty budowlanej, ponad wskazane w warunkach 

udziału w postępowaniu jako minimalne wymagania Zamawiającego, 
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dotyczącej budowy/modernizacji/ przebudowy lub rozbudowy węzła 

przeróbki osadów na oczyszczalni ścieków komunalnych o wydajności nie 

mniejszej niż 4 000 m3/d - otrzyma 8 punktów. 

 

Maksymalna liczba punktów dla Eksperta nr 2 – Kierownika Budowy wynosi 

24 punkty. W przypadku wykazania więcej niż 3 dodatkowych robót 

budowlanych dla Eksperta nr 2 zostaną uznane maksymalnie 3 roboty, za 

które zostaną przyznane łącznie 24 pkt. Doświadczenie Eksperta w celu 

uzyskania punktów powinno być wskazane w załączniku nr 6 – zadanie 2 

zgodnie ze wzorem umieszczonym w części III IDW.  

 

b) Ekspert nr 8 – Projektant branży konstrukcyjno-budowlanej – 

maksymalnie 16 punktów (E8),  

 

Ekspert nr 8 – Projektant branży konstrukcyjno-budowlanej za pełnienie 

funkcji projektanta/autora projektu branży konstrukcyjno-budowlanej, każdej 

kolejnej hali lub zadaszonej wiaty, o powierzchni nie mniejszej niż 2000 m2 

otrzyma 8 punktów. 

 

Maksymalna liczba punktów dla Eksperta nr 8 – Projektant branży 

konstrukcyjno-budowlanej wynosi 16 punktów. W przypadku wykazania 

więcej niż 2 dodatkowych projektów dla Eksperta nr 8 zostaną uznane 

maksymalnie 2 projekty, za które zostanie przyznane łącznie 16 pkt. 

Doświadczenie Eksperta w celu uzyskania punktów powinno być wskazane 

w załączniku nr 6 – zadanie 2 zgodnie ze wzorem umieszczonym w części III 

IDW.  
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W przypadku kryterium "Doświadczenie personelu" oferta otrzyma 

maksymalnie 40 punktów wynikających z działania:  

Dp = E2 + E8 

gdzie: 

Dp ilość punktów jakie otrzyma oferta "i" za kryterium 

"Doświadczenie personelu"; 

E2  ilość punktów za doświadczenie Eksperta nr 2 

E8 ilość punktów za doświadczenie Eksperta nr 8 

 

3. Za najkorzystniejszą ofertę uznana zostanie oferta, która uzyska największą 

ilość punktów wyliczoną zgodnie ze wzorem:  

O = C + Dp 

gdzie: 

O  – liczba punktów przyznana „Ofercie”  

C  – liczba punktów przyznana w kryterium „Cena”  

Dp  – liczba punktów w ramach kryterium „Doświadczenie personelu”  

Oferta może uzyskać maksymalnie 100 punktów.  

4. Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie 

lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny 

ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybierze ofertę z niższą ceną, a 

jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie zamawiający wezwie 

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

przez Zamawiającego ofert dodatkowych.  

5. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen 

wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.  
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Rozdział 13 
UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 

13.1 Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta została 

wybrana jako najkorzystniejsza. 

13.2 O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi 

wykonawców, którzy złożyli oferty w postępowaniu, a także zamieści te 

informacje na własnej stronie internetowej http://www.mpwik.org oraz na 

https://platformazakupowa.pl/pn/mpwik 

13.3 Zamawiający zawiadomi Wykonawców o terminie, określonym zgodnie  

         z art. 94 ustawy, po upływie którego może być zawarta umowa w sprawie     

         zamówienia publicznego. 

 

 
Rozdział 14 
INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ 
DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA 
UMOWY 

14.1 Osoby reprezentujące Wykonawcę przy podpisywaniu umowy powinny 

posiadać ze sobą dokumenty potwierdzające ich umocowanie do 

reprezentowania Wykonawcy, o ile umocowanie to nie będzie wynikać  

z dokumentów załączonych do oferty. 

14.2 W przypadku wyboru oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie 

ubiegających się o udzielenie zamówienia Zamawiający może żądać 

przed zawarciem umowy przedstawienia umowy regulującej współpracę 

tych Wykonawców. Umowa taka winna określać strony umowy, cel 

działania, sposób współdziałania, zakres prac przewidzianych do 

wykonania każdemu z nich, solidarną odpowiedzialność za wykonanie 
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zamówienia, oznaczenie czasu trwania konsorcjum (obejmującego okres 

realizacji przedmiotu zamówienia, gwarancji i rękojmi), wykluczenie 

możliwości wypowiedzenia umowy konsorcjum przez któregokolwiek  

z jego członków do czasu wykonania zamówienia. 

Rozdział 15 
WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO 
WYKONANIA UMOWY 

15.1 Zamawiający wymaga przed zawarciem umowy wniesienia 

zabezpieczenia należytego wykonania umowy od wykonawców 

składających ofertę na każdą z dwóch części.  

15.2 Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru wykonawcy w jednej 

lub w kilku następujących formach: 

15.2.1 pieniądzu; 

15.2.2 poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy 

oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że zobowiązanie kasy jest 

zawsze zobowiązaniem pieniężnym; 

15.2.3 gwarancjach bankowych; 

15.2.4 gwarancjach ubezpieczeniowych; 

15.2.5 poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 

6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu 

Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. (Dz. U. z 

2020.299). 

15.3 Zabezpieczenie należytego wykonania umowy ustala się w wysokości 

10% ceny brutto podanej w ofercie dla każdej z części. Zabezpieczenie 

służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego 

wykonania umowy oraz pokryciu roszczeń z tytułu rękojmi. 
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15.4 Zabezpieczenie należytego wykonania umowy pozostaje w dyspozycji 

Zamawiającego i będzie zwrócone lub zatrzymane, na zasadach i w trybie 

z art. 151 ustawy pzp:  

1) 70% wartości zabezpieczenia należytego wykonania umowy zostanie 

zwrócone w terminie 30 dni od dnia od dnia wykonania zamówienia i 

uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane, (wydania 

Świadectwa Wykonania według klauzuli 11.9 Warunki Kontraktowe 

FIDIC) 

2) 30% wartości zabezpieczenia zostanie zatrzymane na pokrycie roszczeń 

z tytułu rękojmi za wady i zwrócone w terminie nie później niż w             

15 dniu po upływie tego okresu. 

15.5 Zamawiający zwraca zabezpieczenie należytego wykonania umowy 

wniesione w pieniądzu wraz z odsetkami wynikającymi z umowy 

rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone 

o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew 

pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę.  

15.6 Z treści gwarancji lub poręczenia musi jednoznacznie wynikać jaki jest 

sposób reprezentacji gwaranta lub poręczyciela. Dokument musi być 

podpisany przez upoważnionego przedstawiciela gwaranta lub 

poręczyciela. Z treści dokumentu winno wynikać nieodwołalne  

i bezwarunkowe zobowiązanie gwaranta do wypłaty Zamawiającemu 

pełnej kwoty zabezpieczenia na każde pisemne żądanie zgłoszone przez 

Zamawiającego i powinien zawierać informację, iż udzielona gwarancja 

stanowi zabezpieczenie należytego wykonania umowy i obejmuje 

roszczenia związane z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem 

umowy (w tym roszczeń dotyczących zastrzeżonych kar umownych) oraz 

roszczenia z tytułu rękojmi. 



 

 

 

 

69 

15.7 Wzór gwarancji należytego wykonania umowy stanowi załącznik do 

wzoru umowy (dział 5). 

 

Rozdział 16  
POSTANOWIENIA UMOWY 

16.1.Wzór Umowy stanowiący część II IDW; 

16.2.Wykonawcą, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, zostanie 

zawarta umowa, na warunkach, o których mowa w pkt 16.1. 

16.3.Dopuszczalne zmiany umowy zostały opisane w część II IDW.  
 

 
Rozdział 17 
OPIS SPOSOBU UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ I ZMIAN TREŚCI SIWZ 

17.1 Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z wnioskiem  

o wyjaśnienie treści SIWZ. 

17.2 Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, nie później jednak niż na  

6 dni przed upływem terminu składania ofert, przekazując treść zapytań 

wraz z wyjaśnieniami Wykonawcom, którym przekazał SIWZ, bez 

ujawniania źródła zapytania oraz zamieści taką informację na własnej 

stronie internetowej http://www.mpwik.org oraz na 

https://platformazakupowa.pl/pn/mpwik pod warunkiem, że wniosek o 

wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż do 

końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania 

ofert. 

17.3 Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść 

SIWZ. Zmianę SIWZ zamawiający przekaże niezwłocznie Wykonawcom, 

którym przekazano SIWZ oraz zamieści tę zmianę na własnej stronie 
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internetowej http://www.mpwik.org oraz na 

https://platformazakupowa.pl/pn/mpwik  

17.4 Jeżeli w wyniku zmiany treści SIWZ nieprowadzącej do zmiany treści 

ogłoszenia o zamówieniu jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie 

zmian w ofertach, zamawiający przedłuży termin składania ofert  

i poinformuje o tym wykonawców, którym przekazano SIWZ oraz 

zamieści taką informację na własnej stronie internetowej 

http://www.mpwik.org oraz na https://platformazakupowa.pl/pn/mpwik. 

17.5 W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią SIWZ a treścią udzielonych 

wyjaśnień i zmian, jako obowiązującą należy przyjąć treść informacji 

zawierającej późniejsze oświadczenie Zamawiającego. 

 
 
 
Rozdział 18 
INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ 
ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI 

18.1.Osobą uprawnioną do kontaktu z Wykonawcami jest: Pani Zdzisława 

Marzec Adres telefon: tel.  95 742 76 28. 

18.2.Postępowanie prowadzone jest w języku polskim w formie elektronicznej 

za pośrednictwem platformazakupowa.pl (dalej jako „Platforma”) pod adresem: 

https://platformazakupowa.pl/pn/mpwik 

18.3.W celu skrócenia udzielenia odpowiedzi na pytania preferuje się, aby 

komunikacja między zamawiającym a wykonawcami, w tym wszelkie 

oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje, przekazywane są w 

formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy i formularza „Wyślij 

wiadomość” znajdującego się na stronie danego postępowania. Za datę 

przekazania (wpływu) oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji 
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przyjmuje się datę ich przesłania za pośrednictwem Platformy poprzez 

kliknięcie przycisku „Wyślij wiadomość” po których pojawi się komunikat, że 

wiadomość została wysłana do zamawiającego. 

18.4.Zamawiający będzie przekazywał wykonawcom informacje w formie 

elektronicznej za pośrednictwem Platformy. Informacje dotyczące odpowiedzi 

na pytania, zmiany specyfikacji, zmiany terminu składania i otwarcia ofert 

Zamawiający będzie zamieszczał na platformie w sekcji “Komunikaty”. 

Korespondencja, której zgodnie z obowiązującymi przepisami adresatem jest 

konkretny wykonawca, będzie przekazywana w formie elektronicznej za 

pośrednictwem Platformy do konkretnego wykonawcy. 

18.5.Zamawiający, zgodnie z § 3 ust. 3 Rozporządzenia Prezesa Rady 

Ministrów w sprawie użycia środków komunikacji elektronicznej w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz udostępnienia i 

przechowywania dokumentów elektronicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1320; 

dalej: „Rozporządzenie w sprawie środków komunikacji”), określa niezbędne 

wymagania sprzętowo - aplikacyjne umożliwiające pracę na 

platformazakupowa.pl, tj.: 

a) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej 

niż 512 kb/s, 

b) komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB 

Ram, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systemów 

operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze 

wersje, 

c) zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa, w przypadku Internet 

Explorer minimalnie wersja 10 0., 

d) włączona obsługa JavaScript, 
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e) zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format 

plików .pdf, 

f) Platforma działa według standardu przyjętego w komunikacji sieciowej - 

kodowanie UTF8, 

g) Oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę zakupową stanowi datę 

oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu lokalnego serwera 

synchronizowanego z zegarem Głównego Urzędu Miar. 

2) Wykonawca, przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego: 

a) akceptuje warunki korzystania z platformazakupowa.pl określone w 

Regulaminie zamieszczonym na stronie internetowej pod linkiem  w 

zakładce „Regulamin" oraz uznaje go za wiążący, 

b) zapoznał i stosuje się do Instrukcji składania ofert/wniosków dostępnej pod 

linkiem.  

3) Zamawiający informuje, że instrukcje korzystania z Platformy dotyczące w 

szczególności logowania, składania wniosków o wyjaśnienie treści SIWZ, 

składania ofert oraz innych czynności podejmowanych w niniejszym 

postępowaniu przy użyciu Platformy znajdują się w zakładce „Instrukcje dla 

Wykonawców" na stronie internetowej pod adresem: 

https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje 

18.6. Postępowanie jest prowadzone w języku polskim. 

 

 

Rozdział 19 
POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ 
 
19.1 Każdemu Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał 

interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść 
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szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy 

przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy jak 

dla postępowań poniżej kwoty określonej w przepisach wykonawczych 

wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy. 

19.2 Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ 

przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa  

w art. 154 pkt 5 ustawy. 

 
 
Rozdział 20 RODO 
 
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 04.05.2016, str. 1), 

dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że:  

a)Jest administratorem danych osobowych Wykonawcy oraz osób, których dane 

Wykonawca przekazał w niniejszym postępowaniu; dane osobowe Wykonawcy 

przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z 

postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: 

„Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji 

Międzyrzecz z zapewnieniem wysokiej efektywności eksploatacyjnej 

systemu wodno-ściekowego oraz jego adaptacyjności do zmian klimatu” 

prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego Znak sprawy 

19/ZP5/DEOŚ/POIIŚ/2020 

b) Inspektorem ochrony danych osobowych w Międzyrzeckie Przedsiębiorstwo 

Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o., Święty Wojciech 46, 66-300 
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Międzyrzecz jest Pani Anna Reszel która jest dostępna pod adresem e-mail: 

ado@mpwik.org. 

c) odbiorcami danych osobowych Wykonawcy będą osoby lub podmioty, 

którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 

oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień 

publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) dalej „ustawa Pzp”;   

d)dane osobowe Wykonawcy będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 

ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania  

o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres 

przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; 

e) obowiązek podania przez Wykonawcę danych osobowych bezpośrednio go 

dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, 

związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; 

konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;   

f) w odniesieniu do danych osobowych Wykonawcy decyzje nie będą 

podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 

g) Wykonawca posiada: 

− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych 

dotyczących Wykonawcy; 

− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych,  

o ile ich zmiana nie skutkuje zmianą wyniku postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie 

niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie narusza integralności protokołu oraz 

jego załączników; 

− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia 

przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których 

mowa w art. 18 ust. 2 RODO;   
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− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych, gdy Wykonawca uzna, że przetwarzanie jego danych 

osobowych narusza przepisy RODO; 

    h) Wykonawcy nie przysługuje: 

− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych 

osobowych; 

− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 

RODO; 

− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania 

danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych 

osobowych Wykonawcy jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.  

Rozdział 21 
ZAŁĄCZNIKI DO SIWZ 
 
Integralną częścią SIWZ są załączniki stanowiące część III IDW 

 

 
 


