
WZP.271.8.2023

GMINA WIELICZKA

ul. Powstania Warszawskiego 1

32-020 Wieliczka

GMINA WIELICZKA

ul. Powstania Warszawskiego 1

32-020 Wieliczka

Specyfikacja Warunków Zamówienia
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji o wartości
zamówienia nie przekraczającej progów unijnych o jakich stanowi art. 3 ustawy z 11 września 2019 r. - Prawo zamówień

publicznych (tj.: Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.) – dalej uPzp na zadanie pn.:

Rozbudowa kanalizacji sanitarnej przy ul. Zbożowej w Wieliczce 
w ramach zadania:

Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w gminie Wieliczka

Wieliczka, dnia 06.02.2023 r.

1



Spis treści:

1. Nazwa i adres Zamawiającego, adres strony internetowej prowadzonego postępowania

2. Tryb i procedura prowadzonego postępowania

3. Opis przedmiotu zamówienia

4. Termin wykonania zamówienia

5. Projektowane postanowienia umowy

6. Informacje  o  środkach  komunikacji  elektronicznej,  przy  użyciu  których  zamawiający  będzie
komunikował  się  z  wykonawcami  oraz  informacje  o  wymaganiach  technicznych  i  organizacyjnych
sporządzania, wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej

7. Termin związania ofertą

8. Opis sposobu przygotowania oferty

9. Sposób oraz termin składania ofert

10. Termin otwarcia ofert

11. Podstawy wykluczenia

12. Sposób obliczenia ceny

13. Opis kryteriów oceny ofert

14. Informacje o formalnościach, jakie muszą zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy
w sprawie zamówienia publicznego

15. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy

16. Informacje o warunkach udziału w postępowaniu

17. Informacje o podmiotowych środkach dowodowych

18. Oferty częściowe

19. Oferty wariantowe

20. Wymagania w zakresie art. 94, 95 oraz art 96 ust. 2 pkt 2  ustawy Pzp

21. Wymagania dotyczące wadium

22. Zamówienia, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp

23. Umowa ramowa

24. Aukcja elektroniczna

25. Katalogi elektroniczne

26. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

27. Grupy kapitałowe

28. Wymagania dotyczące podwykonawstwa

29. Dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty - odpowiednie pełnomocnictwa

30. Klauzula informacyjna

2



Użyte w Specyfikacji Warunków Zamówienia terminy mają następujące znaczenie:

„Zamawiający”- Gmina Wieliczka, 32-020 Wieliczka, ul. Powstania Warszawskiego 1;

„Postępowanie  o  udzielenie  zamówienia”-  należy  przez  to  rozumieć  niniejsze  postępowanie  wszczynane  przez
przekazanie albo zamieszczenie ogłoszenia, przekazanie zaproszenia do negocjacji albo zaproszenia do składania ofert,
prowadzone  jako  uporządkowany  ciąg  czynności,  których  podstawą  są  warunki  zamówienia  ustalone  przez
zamawiającego, prowadzące do wyboru najkorzystniejszej oferty lub wynegocjowania postanowień umowy w sprawie
zamówienia  publicznego,  kończące  się  zawarciem  umowy  w  sprawie  zamówienia  publicznego  albo  jego
unieważnieniem,  z  tym  że  zawarcie  umowy  w  sprawie  zamówienia  publicznego  nie  stanowi  czynności  w  tym
postępowaniu;

„SWZ"- niniejsza Specyfikacja Warunków Zamówienia;

„uPzp”- ustawa z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj.: Dz.U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.).

„Zamówienie”- należy przez to rozumieć umowę odpłatną zawieraną pomiędzy zamawiającym, a wykonawcą, której
przedmiotem jest nabycie przez zamawiającego od wybranego wykonawcy robót budowlanych, dostaw lub usług; 

„Wykonawca”- osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która
oferuje na rynku wykonanie robót budowlanych lub obiektu budowlanego, dostawę produktów lub świadczenie usług lub
ubiega się o udzielenie zamówienia, złożyła ofertę lub zawarła umowę w sprawie zamówienia publicznego;

„Środki komunikacji elektronicznej” - należy przez to rozumieć środki komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy
z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 344 ze zm.);

„Dokument  elektroniczny”  -  należy  przez  to  rozumieć  każdą  treść  przechowywaną  w  postaci  elektronicznej,  w
szczególności tekst lub nagranie dźwiękowe, wizualne lub audiowizualne;

„Forma  elektroniczna”  -  polegająca  na  złożeniu  oświadczenia  woli  w  postaci  elektronicznej  opatrzonego
kwalifikowanym podpisem elektronicznym;

„Postać elektroniczna” -  utrwalony na jakimś nośniku plik w postaci elektronicznej (czyli stanowiący skończony zbiór
stanów binarnych), zawierający jakąś treść, której forma może być dowolna;

„Podpis  zaufany”-  zgodnie  z  art.  3  pkt  14a  ustawy  z  17  lutego  2005  r.  o  informatyzacji  działalności  podmiotów
realizujących  działania  publiczne  (t.j.  Dz.  U.  z  2021  r.  poz.  2070,  z  2022  r.  poz.  1087  ze  zm.)  jest  podpisem
elektronicznym,  którego  autentyczność  i  integralność  są  zapewniane  przy  użyciu  pieczęci  elektronicznej  ministra
właściwego  do  spraw  informatyzacji,  zawierającym  dane  identyfikujące  osobę,  ustalone  na  podstawie  środka
identyfikacji  elektronicznej  wydanego w nadzorowanym przez ministra  właściwego do spraw informatyzacji  systemie
teleinformatycznym, który zapewnia obsługę publicznego systemu identyfikacji elektronicznej, w tym profilu zaufanego i
profilu osobistego. Danymi identyfikującymi osobę w podpisie zaufanym są imię (imiona), nazwisko i numer PESEL. 

„Podpis osobisty” - podpis zdefiniowany w art. 2 ust. 1 pkt 9 ustawy z 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (t.j. Dz.
U. z 2022 r. poz. 671 ze zm.). Jest to zaawansowany podpis elektroniczny w rozumieniu art. 3 pkt 11 rozporządzenia
eIDAS,  weryfikowany  za  pomocą  certyfikatu  podpisu  osobistego,  czyli  poświadczenia  elektronicznego,  które
przyporządkowuje dane służące do walidacji  podpisu osobistego do posiadacza dowodu osobistego, potwierdzające
dane tego posiadacza. Certyfikaty podpisu elektronicznego stanowią warstwę elektroniczną dowodu osobistego i  są
wydawane przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych.
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 1. Nazwa i adres Zamawiającego, adres strony internetowej prowadzonego postępowania  

Gmina Wieliczka, 32-020 Wieliczka, ul. Powstania Warszawskiego 1,

tel. (12) 263-41-00, faks (12) 278-68-60, 

adres strony internetowej: www.wieliczka.eu

Godziny pracy Urzędu Miasta i Gminy Wieliczka: poniedziałek – piątek 800 – 1600

Ogłoszenie o zamówieniu, SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem , w tym
zmiany  SWZ  oraz  wyjaśnienia  treści  SWZ  udostępnione  są  bezpłatnie  na  stronie  internetowej  prowadzonego
postępowania dostępnej pod adresem: 

https://platformazakupowa.pl/pn/wieliczka

 2. Tryb i procedura prowadzonego postępowania  

 2.1. Niniejsze postępowanie prowadzone jest w trybie podstawowym o jakim stanowi art. 275 pkt 1 ustawy Pzp, t.j.
bez możliwości negocjacji w nin. postępowaniu, oraz na warunkach określonych w niniejszej Specyfikacji Warunków
Zamówienia, zwaną dalej „SWZ”.

 2.2. Szacunkowa wartość przedmiotowego zamówienia nie przekracza progów unijnych, o których mowa w art. 3
ustawy Pzp.

 2.3. Do niniejszego postępowania stosuje się przepisy dotyczące robót budowlanych.

 3. Opis prz  edmiotu zamówienia  

 3.1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na rozbudowie kanalizacji sanitarnej
sieci grawitacyjnej i tłocznej wraz z przepompownią ścieków na dz. nr ew. 1522, 168/2, 167/2, 166/2, 165/2, 164/13,
164/14 w m. Wieliczka, obr. 2, gm. Wieliczka.

Projektowana  sieć kanalizacji  sanitarnej  w  ul.  Zbożowej  przebiegać  będzie  w  pasie  drogowym w  ulicy-przy  ul.
Zbożowej posiadającej kategorię ulicy gminnej (droga dojazdowa). Włączenie w ul. Zbożowej zgodnie z Warunkami
Technicznymi. Przepompownia znajdować się będzie na dz. nr 164/13. Zakres obejmuje budowę sieci kanalizacji
sanitarnej od węzła S0 do przepompowni ścieków S11 oraz od przepompowni do S38 i S25.

Na terenie inwestycji  występuje konieczność zastosowania przepompowni ścieków, ze względu na zróżnicowany
poziom  terenu  oraz  zagłębienie  istniejącej  sieci.  Projektuje  się  sieć  kanalizacji  sanitarnej  średnicy  fi200,  fi160,
odcinek tłoczny fi90.

Sieć kanalizacji sanitarnej w terenie należy wykonać z rur tworzywowych min SN 8. Projektowana sieć krzyżuje się 
z istniejącymi sieciami elektroenergetyczną oraz telekomunikacyjną, wodociągową i gazową – skrzyżowania należy
wykonać zgodnie z opracowaniem graficznym. Skrzyżowania występują w normatywnej odległości względem siebie.

Nowoprojektowana studnia S0 wraz z odcinkiem projektowanej sieci i przepompowni ścieków będzie zlokalizowana
w pasie drogowym ulicy Zbożowej na działce będącej własnością Gminy – dz. nr 164/13 obr. 2 Wieliczka. 

Przepompownia znajdować się będzie na dz. 164/13 (w miejscu ogólnodostępnym). Przepompownie należy zasilić
elektrycznie.  Właz  przepompowni  wykonać  należy  jako  przeciwpowodziowy,  wentylacja  wywiewna  z  filtrem
przeciwodorowym. 

Wydajność przepompowni Qww=12,4 l/s

Wysokość podnoszenia pompy 10,0mH2O.

Studnie kanalizacyjne betonowe dn 2000, dn 1200, dn 1000, dn 600 i tworzywowe dn 425, dn 600.

Projektowaną sieć kanalizacji sanitarnej od projektowanej studni przyłączeniowej S0 należy wykonać z rur PCV SN8
dn 200, część tłoczną 2 x PE SD11 90 x 8,2. Montaż rurociągów prowadzić zgodnie z PN-EN 1610:2002 ,,Budowa 
i  badania przewodów kanalizacyjnych’’.  Materiały użyte do budowy sieci  kanalizacji  sanitarnej  powinny posiadać
wymagane atesty, certyfikaty i świadectwa dopuszczenia na rynku polskim. 

Z uwagi na to, że odprowadzane ścieki bytowe będą miały charakter typowych ścieków bytowych nie przewiduje się
ich podczyszczania. 

Należy  zwrócić  szczególną  uwagę  na  szczelność  połączenia,  zarówno  na  eksfiltrację  ścieków  do  gruntu  jak  
i  infiltrację  wód  gruntowych  do  wnętrza  rurociągu.  Przestrzeń  pomiędzy  powierzchnią  otworu,  a  zewnętrzną
powierzchnią kanału powinna być wypełniona materiałem plastycznym. 

Rurociągi  i  uzbrojenie  po  ułożeniu  na  odpowiednio  przygotowanym  podłożu  należy  zinwentaryzować  i  poddać
próbom szczelności i drożności. 

Po pozytywnie przeprowadzonych próbach jak wyżej,  rurociągi  i  uzbrojenia należy zasypać warstwami zgodnie  
z zaleceniami zawartymi w Projekcie Budowlanym, Warunkach i  Decyzji  właściciela sieci kanalizacji  i  inspektora
nadzoru. Roboty ziemne jak i montażowe na każdym etapie ich wykonania podlegają nadzorowi i odbiorowi przez
inspektora nadzoru (roboty zanikowe podlegają odbiorowi protokolarnemu).

W zakres zamówienia wchodzą m.in. następujące roboty:
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- Rozebranie nawierzchni z mas bitumiczno-mineralnych – 90 m2;

- Rozebranie nawierzchni z kostki brukowej – 425 m2;

- Rozebranie krawężników betonowych – 180 m;

- Rozebranie podbudowy – 515 m2;

- Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej – 500 m2;

- Wykonanie krawężników betonowych – 180 m;

- Kanały z rur PVC-U lite SN8 łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm - 32,00 m;

- Kanały z rur PVC-U lite SN8 łączonych na wcisk o śr. zewn. 200 mm - 160,23 m;

- Kanały z rur PVC-U lite SN8 łączonych na wcisk o śr. zewn. 250 mm - rura osłonowa  - 11,00 m;

- Montaż rurociągów z rur polietylenowych PE,PEHD o średnicy zewnętrznej 90 mm - 166,60 m;

- Studnie z kręgów betonowych z pierścieniem odciążającym – 15 szt.;

- Studzienki kanalizacyjne systemowe – 3 szt.;

- Pompownia ścieków – 1 szt.

 3.2. Dodatkowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia:

Wykonawca  zobowiązany  jest  do  przygotowania  dokumentów  i  uzyskania  zaświadczenia  o  braku  podstaw  do
wniesienia sprzeciwu, zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

 3.3. Wspólny słownik zamówień publicznych CPV: 

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

45232423-3 Roboty budowlane w zakresie przepompowni ścieków

45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg

 3.4. Szczegółowy zakres zamówienia określają poniższe opracowania wchodzące w skład dokumentacji projektowej
i stanowiące załączniki do niniejszej Specyfikacji:

- Dokumentacja Techniczna – załącznik nr 9;

-  Decyzja  Starosty  Wielickiego  przeniesienia  praw  i  obowiązków  rozbudowy  kanalizacji  sanitarnej  na  Gminę
Wieliczka – załącznik nr 10;

- Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych – załącznik nr 11;

- Przedmiar robót - w załącznik nr 12, przy czym z uwagi na ryczałtowy charakter wynagrodzenia przedmiar robót na-
leży traktować jako dokument pomocniczy, a brak jakiejkolwiek pozycji w przedmiarze nie zwalnia Wykonawcy z ko-
nieczności jej wykonania, jeżeli wynika z dokumentacji technicznej;

 3.5. Jeżeli  w SWZ zostało wskazane pochodzenie (marka, znak towarowy, producent,  dostawca) materiałów lub
normy,  aprobaty,  specyfikacje i  systemy,  o  których mowa w art.  99 ust.  5  ustawy Pzp,  zamawiający dopuszcza
oferowanie materiałów lub rozwiązań równoważnych pod warunkiem, że zagwarantują one prawidłową realizację
robót  oraz  zapewnią  uzyskanie  parametrów  technicznych  nie  gorszych  od  założonych  w  wyżej  wymienionych
dokumentach.  Wykonawca,  który  powołuje  się  na  rozwiązania  równoważne,  jest  zobowiązany  wykazać,
że oferowane przez niego rozwiązanie  spełnia  wymagania  określone przez  zamawiającego.  W takim przypadku
wykonawca załącza do oferty wykaz rozwiązań równoważnych stosownie wraz z jego opisem lub normami.

 3.6. W przypadku opisania przedmiotu zamówienia w SWZ wraz z załącznikami poprzez odniesienie się do norm,
ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 101 ust. 1
pkt 2 oraz ust. 3 uPzp, zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. 

Normy, oceny techniczne, specyfikacje techniczne i systemy referencji technicznych, o których mowa w art. 101 ust.
1 pkt 2 uPzp oraz ust. 3 uPzp to:

a) Polskie Normy przenoszące normy europejskie;

b) normy  innych  państw  członkowskich  Europejskiego  Obszaru  Gospodarczego  przenoszące  normy
europejskie,

c) europejskie  oceny  techniczne,  rozumiane jako  udokumentowane oceny  działania  wyrobu budowlanego
względem jego podstawowych cech, zgodnie z odpowiednim europejskim dokumentem oceny, w rozumieniu
art.  2 pkt  12 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r.
ustanawiającego zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i uchylającego
dyrektywę Rady 89/106/EWG (Dz. Urz. UE L 88 z 04.04.2011, str. 5, z późn. zm.),

d) wspólne  specyfikacje  techniczne,  rozumiane  jako  specyfikacje  techniczne  w  dziedzinie  produktów
teleinformatycznych określone zgodnie z art. 13 i art. 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE)  nr  1025/2012  z  dnia  25  października  2012  r.  w  sprawie  normalizacji  europejskiej,  zmieniającego
dyrektywy  Rady  89/686/EWG  i  93/15/EWG  oraz  dyrektywy  Parlamentu  Europejskiego  i  Rady  94/9/WE,
94/25/WE,  95/16/WE,  97/23/WE,  98/34/WE,  2004/22/WE,  2007/23/WE,  2009/23/WE i  2009/105/WE oraz
uchylającego decyzję Rady 87/95/EWG i decyzję Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1673/2006/WE (Dz.
Urz. UE L 316 z 14.11.2012, str. 12 z późn. zm.),

e) normy międzynarodowe,
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f) specyfikacje  techniczne,  których  przestrzeganie  nie  jest  obowiązkowe,  przyjęte  przez  instytucję
normalizacyjną, wyspecjalizowaną w opracowywaniu specyfikacji technicznych w celu powtarzalnego i stałego
stosowania,

g) inne systemy referencji technicznych ustanowione przez europejskie organizacje normalizacyjne,

 3.6.2) Przez  normę  należy  rozumieć  specyfikację  techniczną  przyjętą  przez  krajową,  europejską  lub
międzynarodową instytucję normalizacyjną w celu powtarzalnego i stałego stosowania, której przestrzeganie nie
jest obowiązkowe, w tym Polską Normę, normę europejską lub normę międzynarodową.

 3.6.3) W przypadku braku Polskich Norm przenoszących normy europejskie, norm innych państw członkowskich
Europejskiego  Obszaru  Gospodarczego  przenoszących  normy  europejskie  oraz  norm,  europejskich  ocen
technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 101 ust.1 pkt
2, przy opisie przedmiotu zamówienia uwzględnia się w kolejności:

a) Polskie Normy,

b) krajowe  oceny  techniczne  wydawane  na  podstawie  ustawy  z  dnia  16  kwietnia  2004  r.  o  wyrobach
budowlanych (Dz.U. z 2019 r. poz. 266 i 730),

c) polskie  specyfikacje  techniczne  dotyczące  projektowania,  wyliczeń  i  realizacji  robót  budowlanych  oraz
wykorzystania dostaw,

d) krajowe deklaracje zgodności oraz krajowe deklaracje właściwości użytkowych wyrobu budowlanego.

 3.6.4) Przepis art. 101 ust. 5 i 6 uPzp stosuje się. 

 3.7. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca udzielił  co najmniej 60 miesięcznej gwarancji i rękojmi  na wszystkie
roboty budowlane, materiały, urządzenia i wyposażenie, licząc od dnia odbioru końcowego. Wydłużenie gwarancji i
rękojmi jest jednym z kryteriów oceny ofert zgodnie z punktem 13. SWZ, przy czym długość rękojmi za wady musi
odpowiadać długości gwarancji.

 3.8.  Dodatkowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia.

 3.8.1) Wykonawca zobowiązuje się wykonać roboty zewnętrzne i uporządkować teren budowy i tereny sąsiednie,
jeżeli w  czasie robót naruszył te tereny. Zobowiązuje się Wykonawcę do wykonania dokumentacji fotograficznej
przed  rozpoczęciem realizacji  zadania.  Wykonawca  ponosi  wszelkie  koszty  za  szkody  wyrządzone  osobom
trzecim, powstałe w trakcie realizacji zadania. Zamawiający nie przewiduje wypłaty odszkodowań właścicielom
posesji  za szkody zawinione przez Wykonawcę powstałe  podczas budowy.  Na Wykonawcy ciąży obowiązek
dokonywania  uzgodnień  z  właścicielami  posesji  oraz  zarządcami  dróg,  dotyczących  wejścia  z  robotami,
minimalizacji szkód oraz ponoszenia kosztów z tym związanymi. 

 3.8.2) Wykonawca wykona przedmiot zamówienia z materiałów i urządzeń własnych. Zastosowane materiały  
i urządzenia winny odpowiadać deklaracjom zgodności z Polskimi Normami, atestami i aprobatami technicznymi.
Wykonawca ma obowiązek posiadać w stosunku do użytych materiałów aktualne dokumenty potwierdzające
pozwolenie na ich zastosowanie/wbudowanie (np. atesty, certyfikaty, aprobaty techniczne, deklaracje zgodności).
Transport materiałów na plac budowy oraz dostarczenie i eksploatacja maszyn, urządzeń obciążają Wykonawcę.
Wykonawca zobowiązany jest do wykonania robót budowlanych zgodnie ze sztuką budowlaną, obowiązującymi
przepisami i normami oraz przy zachowaniu przepisów BHP oraz ppoż. i maksymalnym ograniczeniu uciążliwości
prowadzenia robót. Wykonawca gwarantuje także wykonanie przedmiotu zamówienia pod kierownictwem osób
posiadających wymagane przygotowanie zawodowe do pełnienia samodzielnych funkcji w budownictwie.

 3.8.3) Wykonawca  w  trakcie  wykonywania  robót  ponosi  odpowiedzialność  za  bezpieczeństwo  swoich
pracowników oraz innych osób znajdujących się w obrębie przekazanego placu budowy z tytułu prowadzonych
robót.

 3.8.4) Przed przystąpieniem do końcowego odbioru robót Wykonawca przedstawia Zamawiającemu protokoły  
z wykonanych prób i badań jakie były niezbędne do prawidłowej realizacji zamówienia, certyfikaty lub atesty  na
zastosowane  materiały,  dokumentację  dotyczącą  wykonanych  robót  budowlanych  (inwentaryzacja
powykonawczą).

 3.8.5) Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia harmonogramu rzeczowo-finansowego przed podpisaniem
umowy na wykonanie robót budowlanych zgodnie z wytycznymi Zamawiającego.

 3.8.6) W celu zabezpieczenia realizacji przedmiotu zamówienia Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę, którego
oferta  zostanie  wybrana  jako  najkorzystniejsza  w  niniejszym  postępowaniu  do  posiadania  opłaconego
ubezpieczenia  od  odpowiedzialności  cywilnej w  zakresie  prowadzonej  działalności  związanej  z  przedmiotem
zamówienia przez cały okres realizacji zamówienia w wysokości minimum 500 000,00 zł.

 3.8.7) Zamawiający  na  podstawie  art.  95  ust.  1  ustawy  Pzp  wymaga  zatrudnienia  przez  wykonawcę  lub
podwykonawcę na podstawie stosunku pracy osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia,
zgodnie z pkt 20.2. SWZ.

 3.9. UWAGA! Zamawiający  zaleca przeprowadzenie  wizji  lokalnej,  przy  czym  Zamawiający  nie  przewiduje
odrzucenia oferty Wykonawcy, który nie odbył wizji lokalnej w ramach przedmiotowego postępowania. Z uwagi na
fakt, iż teren przyszłej budowy jest ogólnie dostępny i nie ogrodzony, możliwie jest przeprowadzenie fakultatywnej
wizji  lokalnej  we  własnym  zakresie  przez  zainteresowanych  Wykonawców.  Wszelkie  niezbędne  dokumenty  są
zamieszczone na stronie prowadzonego postępowania i w związku z tym Zamawiający nie przewiduje możliwości ani
nie stawia wymogu sprawdzenia przez wykonawcę dokumentów niezbędnych do realizacji zamówienia dostępnych
na miejscu u zamawiającego.
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 4. Termin wykonania zamówienia  

Zamówienie należy wykonać w terminie:

- rozpoczęcie: od dnia podpisania umowy;

- zakończenie robót: 6 miesięcy od dnia podpisania umowy.

 5. Projektowane postanowienia umowy  

Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego stanowią załącznik nr 6 do SWZ.

 6. Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się  
z  wykonawcami  oraz  informacje  o  wymaganiach technicznych  i  organizacyjnych  sporządzania,  wysyłania  i
odbierania korespondencji elektronicznej

 6.1. Informacje ogólne

 6.1.1) W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a wykonawcą odbywa się
za pośrednictwem platformazakupowa.pl pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/wieliczka.

 6.1.2) Wymaga się,  aby komunikacja między zamawiającym a wykonawcami,  w tym wszelkie  oświadczenia,
wnioski,  zawiadomienia  oraz  informacje,  przekazywane  były  w  formie  elektronicznej  za  pośrednictwem
platformazakupowa.pl i  formularza  „Wyślij  wiadomość  do  zamawiającego”.  Za  datę  przekazania  (wpływu)
oświadczeń,  wniosków,  zawiadomień  oraz  informacji  przyjmuje  się  datę  ich  przesłania  za  pośrednictwem
platformazakupowa.pl poprzez kliknięcie przycisku „Wyślij wiadomość do zamawiającego” po których pojawi się
komunikat, że wiadomość została wysłana do zamawiającego.

 6.1.3) Zamawiający  będzie  przekazywał  wykonawcom informacje  w  formie  elektronicznej  za  pośrednictwem
platformazakupowa.pl.  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  platformazakupowa.pl do  konkretnego  wykonawcy  na  adres  e-mail
podany w formularzu ofertowym, oraz na adres podany przez Wykonawcę przy składaniu oferty.

 6.1.4) Wykonawca  jako  podmiot  profesjonalny  ma  obowiązek  sprawdzania  komunikatów  i  wiadomości
bezpośrednio na platformazakupowa.pl przesłanych przez zamawiającego, gdyż system powiadomień może ulec
awarii lub powiadomienie może trafić do folderu SPAM.

 6.1.5) Zamawiający, zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 grudnia 2020r. w sprawie
sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych
oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz.
U.  z  2020r.  poz.  2452),  określa  niezbędne  wymagania  sprzętowo  -  aplikacyjne  umożliwiające  pracę  na
platformazakupowa.pl, tj.:

6.1.5.1) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s,

6.1.5.2) 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,

6.1.5.3) zainstalowana  dowolna  przeglądarka  internetowa,  w  przypadku  Internet  Explorer  minimalnie
wersja 10 0.,

6.1.5.4) włączona obsługa JavaScript,

6.1.5.5) zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików .pdf,

6.1.5.6) Szyfrowanie na platformazakupowa.pl odbywa się za pomocą protokołu TLS 1.3.

6.1.5.7) 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.

 6.1.6) Wykonawca, przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

6.1.6.1) akceptuje warunki korzystania z platformazakupowa.pl określone w Regulaminie zamieszczonym na
stronie internetowej https://platformazakupowa.pl/strona/1-regulamin  oraz uznaje go za wiążący.

6.1.6.2) zapoznał  i  stosuje  się  do  Instrukcji  składania  ofert/wniosków  dostępnej  pod  adresem:
https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje

 6.1.7) Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za złożenie oferty w sposób niezgodny z Instrukcją
korzystania z  platformazakupowa.pl,  w szczególności  za sytuację,  gdy zamawiający zapozna się  z treścią
oferty  przed  upływem  terminu  składania  ofert  (np.  złożenie  oferty  w  zakładce  „Wyślij  wiadomość  do
zamawiającego”). Taka oferta zostanie uznana przez Zamawiającego za ofertę handlową i nie będzie brana pod
uwagę w przedmiotowym postępowaniu ponieważ nie został spełniony obowiązek narzucony w art. 221 Ustawy
Prawo Zamówień Publicznych.

 6.1.8) Zamawiający  informuje,  że  instrukcje  korzystania  z  platformazakupowa.pl dotyczące  w  szczególności
logowania, składania wniosków o wyjaśnienie treści SWZ, składania ofert oraz innych czynności podejmowanych
w  niniejszym  postępowaniu  przy  użyciu  platformazakupowa.pl znajdują  się  w  zakładce  „Instrukcje  dla
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Wykonawców" na stronie internetowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje

 6.1.9) Formaty plików wykorzystywanych przez wykonawców powinny być zgodne z „OBWIESZCZENIEM
PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 9 listopada 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia
Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i
wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych”, przy
czym  z uwagi na powszechność stosowania kompresji do formatu .rar oraz dysponowanie przez Zamawiającego
narzędziami do dekompresji plików w formacie .rar dopuszcza się również składanie plików w tym formacie. 

 6.1.10) Zamawiający  rekomenduje  wykorzystanie  formatów:  .pdf  .doc  .xls  .jpg  (.jpeg)  ze  szczególnym
wskazaniem na .pdf

 6.1.11) W celu ewentualnej kompresji danych Zamawiający rekomenduje wykorzystanie jednego z formatów:  
.zip; .7Z

 6.1.12) Wśród  formatów  powszechnych  a  NIE  występujących w  rozporządzeniu
występują:  .gif  .bmp .numbers  .pages.  Dokumenty  złożone w takich plikach zostaną uznane za złożone
nieskutecznie.

 6.1.13) Zamawiający zwraca uwagę na ograniczenia wielkości plików podpisywanych profilem zaufanym, który
wynosi  max  10MB,  oraz  na  ograniczenie  wielkości  plików  podpisywanych  w  aplikacji  eDoApp  służącej  do
składania podpisu osobistego, który wynosi max 5MB.

 6.1.14) 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.

 6.1.15) Pliki  w  innych  formatach  niż  PDF zaleca  się  opatrzyć  zewnętrznym podpisem XAdES.  Wykonawca
powinien pamiętać, aby plik z podpisem przekazywać łącznie z dokumentem podpisywanym.

 6.1.16) Zamawiający  zaleca,  aby  w przypadku podpisywania  pliku  przez  kilka  osób,  stosować podpisy  tego
samego rodzaju. Podpisywanie różnymi rodzajami podpisów np. osobistym i kwalifikowanym może doprowadzić
do problemów w weryfikacji plików.

 6.1.17) Zamawiający  zaleca,  aby  Wykonawca  z  odpowiednim  wyprzedzeniem  przetestował  możliwość
prawidłowego wykorzystania wybranej metody podpisania plików oferty.

 6.1.18) Zaleca  się,  aby  komunikacja  z  wykonawcami  odbywała  się  tylko  na  Platformie  za  pośrednictwem
formularza “Wyślij wiadomość do zamawiającego”, nie za pośrednictwem adresu email.

 6.1.19) Osobą składającą ofertę powinna być osoba kontaktowa podawana w dokumentacji.

 6.1.20) Ofertę  należy  przygotować  z  należytą  starannością  dla  podmiotu  ubiegającego  się  o  udzielenie
zamówienia  publicznego  i  zachowaniem odpowiedniego  odstępu  czasu  do  zakończenia  przyjmowania  ofert.
Sugerujemy złożenie oferty na 24 godziny przed terminem składania ofert/wniosków.

 6.1.21) Podczas podpisywania plików zaleca się stosowanie algorytmu skrótu SHA2 zamiast SHA1.

 6.1.22) Jeśli  wykonawca  pakuje  dokumenty  np.  w  plik  ZIP  zalecamy  wcześniejsze  podpisanie  każdego  ze
skompresowanych  plików,  przy  czym  dopuszczalne  jest  również  opatrzenie  pliku  spakowanego właściwym
podpisem dołączonym jako plik podpisu do paczki dokumentów elektronicznych.

 6.1.23) Zamawiający rekomenduje wykorzystanie podpisu z kwalifikowanym znacznikiem czasu.

 6.1.24) Zamawiający zaleca aby  nie wprowadzać jakichkolwiek zmian w plikach po podpisaniu ich podpisem
kwalifikowanym. Może to skutkować naruszeniem integralności plików co równoważne będzie z koniecznością
odrzucenia oferty w postępowaniu.

 6.2. Przygotowanie oferty;

 6.2.1) Sposób przygotowania oferty określono w punkcie 8 nin. SWZ.  

 6.3. Złożenie oferty;

 6.3.1) Sposób złożenia oferty określono w punkcie 9 nin. SWZ.  

 6.4. Pozostałe informacje

 6.4.1) Sposób  sporządzenia  dokumentów  elektronicznych  musi  być  zgodny  z  wymaganiami  określonymi  w
rozporządzeniu  Prezesa  Rady  Ministrów  z  dnia  30  grudnia  2020  r.  w  sprawie  sposobu  sporządzania  i
przekazywania  informacji  oraz  wymagań  technicznych  dla  dokumentów  elektronicznych  oraz  środków
komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz.U. z 2020 r.
poz. 2452) oraz w rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie
podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający
od wykonawcy (Dz.U. z 2020 poz. 2415).

 6.4.2) Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ.

 6.4.3) Zamawiający  jest  obowiązany  udzielić  wyjaśnień  niezwłocznie,  jednak  nie  później  niż  na  2  dni  przed
upływem terminu składania odpowiednio ofert, pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści SWZ wpłynął do
zamawiającego nie później niż na 4 dni przed upływem terminu składania odpowiednio ofert.

 6.4.4) Jeżeli zamawiający nie udzieli wyjaśnień w terminie, o którym mowa w pkt 6.4.3) SWZ, przedłuża termin
składania ofert o czas niezbędny do zapoznania się wszystkich zainteresowanych wykonawców z wyjaśnieniami
niezbędnymi do należytego przygotowania i złożenia ofert. W przypadku gdy wniosek o wyjaśnienie treści SWZ
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nie wpłynął w terminie, o którym mowa w pkt 6.4.3) SWZ, zamawiający nie ma obowiązku udzielania wyjaśnień
SWZ oraz obowiązku przedłużenia terminu składania ofert.

 6.4.5) Przedłużenie terminu składania ofert,  o których mowa w pkt  6.4.4) SWZ, nie wpływa na bieg terminu
składania wniosku o wyjaśnienie treści SWZ.

 6.4.6) Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający udostępnia, bez ujawniania źródła zapytania, na stronie
internetowej prowadzonego postępowania.

 6.4.7) Do  dokumentów  i  oświadczeń  przekazywanych  przez  Wykonawców  mają  zastosowanie  przepisy
Rozporządzenia  Prezesa  Rady  Ministrów  z  dnia  30  grudnia  2020  r.  w  sprawie  sposobu  sporządzania  i
przekazywania  informacji  oraz  wymagań  technicznych  dla  dokumentów  elektronicznych  oraz  środków
komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz.U. z 2020 r.
poz. 2452) oraz w Rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie
podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający
od wykonawcy (Dz.U. z 2020 poz. 2415).

 6.4.8) Osobami uprawnionymi do komunikowania się z wykonawcami są:

6.4.8.1) w sprawach merytorycznych: Monika Kwaśny tel. (12) 263-43-08.

6.4.8.2) w sprawach formalnych: Adam Konieczny tel. (12) 263-43-31.

 6.4.9) Zamawiający  informuje,  iż  nie  stosuje  innego  sposobu  komunikowania  się  zamawiającego  z
wykonawcami, niż przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, gdyż w niniejszym postępowaniu nie istnieje
żadna z sytuacji określonych w art. 65 ust. 1, art. 66 i art. 69 ustawy Pzp.

 7. Termin związania ofertą  

 7.1. Wykonawca będzie związany ofertą do dnia 23.03.2023 r. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z
upływem terminu składania ofert.

 7.2. W  przypadku  gdy  wybór  najkorzystniejszej  oferty  nie  nastąpi  przed  upływem  terminu  związania  ofertą
wskazanego  w  pkt  7.1,  Zamawiający  przed  upływem  terminu  związania  ofertą  zwraca  się  jednokrotnie  do
wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o wskazywany przez niego okres, nie dłuższy niż 30
dni. 

 7.3. Przedłużenie  terminu  związania  ofertą,  o  którym  mowa  w  pkt  7.2.  wymaga  złożenia  przez  wykonawcę
pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu związania ofertą.

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

 7.5. W przypadku gdy, zamawiający żąda wniesienia wadium, przedłużenie terminu związania ofertą, o którym mowa
w pkt 7.2., następuje wraz z przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem
nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą.

 8. Opis sposobu przygotowania oferty  

 8.1. Wykonawca może złożyć jedną ofertę w niniejszym postępowaniu. 

 8.2. Ofertę składa się na  Formularzu Ofertowym – sporządzonym według wzoru stanowiącym Załącznik nr 1 do
SWZ.

Wraz z ofertą Wykonawca jest zobowiązany złożyć:

 8.2.1) Oświadczenie,  o którym mowa w art.  125 ust.  1 uPzp, t.j  oświadczenie o spełnianiu warunków
udziału w postępowaniu oraz o braku podstaw do wykluczenia z postępowania – sporządzone zgodnie z
Załącznikiem nr 2 do SWZ. Oświadczenie to stanowi dowód potwierdzający brak podstaw wykluczenia, spełnianie
warunków  udziału  w  postępowaniu  na  dzień  składania  ofert,  tymczasowo  zastępujący  wymagane  przez
zamawiającego podmiotowe środki dowodowe.

8.2.1.1) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie składa każdy
z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie to ma potwierdzać  brak podstaw
wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w którym każdy z wykonawców
wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu. W/w dotyczy również odpowiednio wspólników spółki
cywilnej, którzy traktowani będą jak wykonawcy wspólnie ubiegający się u dzielenie zamówienia publicznego.

8.2.1.2) Wykonawca,  w  przypadku  polegania  na  zdolnościach  lub  sytuacji  podmiotów  udostępniających
zasoby,  przedstawia,  wraz z oświadczeniem o którym mowa w art.  125 ust.  1 uPzp, także oświadczenie
podmiotu  udostępniającego  zasoby,  potwierdzające  brak  podstaw  wykluczenia  tego  podmiotu  oraz
odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim wykonawca powołuje się na
jego zasoby. 

 8.2.2) zobowiązanie innego podmiotu do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji
zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy (jeżeli dotyczy), o których mowa w pkt 16.2. SWZ. 

 8.2.3) dokumenty,  z  których  wynika  prawo  do  podpisania  oferty (np.  odpis  z  KRS,  odpis  CEiIoDG,
odpowiednie pełnomocnictwa), o których mowa w pkt 29 SWZ.

 8.2.4) oświadczenie  z  którego  wynika,  które  roboty  budowlane,  dostawy  lub  usługi  wykonają
poszczególni  wykonawcy –  w  przypadku  zaistnienia  okoliczności  o  których  mowa  w  pkt  16.1.5.4)  SWZ.
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Oświadczenie należy złożyć według wzoru stanowiącego załącznik nr   7   do SWZ  .

 8.2.5) wadium - w przypadku wnoszenia wadium w formie innej niż w pieniądzu.

 8.3. Ofertę oraz dokumenty i  oświadczenia składane wraz z ofertą należy składać w formie elektronicznej (t.j.  w
postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub w postaci elektronicznej opatrzonej
podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

 8.4. Ofertę należy sporządzić w języku polskim.

 8.5. Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z formą
reprezentacji Wykonawcy określoną w rejestrze lub innym dokumencie, właściwym dla danej formy organizacyjnej
Wykonawcy albo przez upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy. W celu potwierdzenia, że osoba działająca
w imieniu  wykonawcy jest  umocowana  do  jego  reprezentowania,  zamawiający  żąda  złożenia  wraz  z  ofertą  od
wykonawcy odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności
Gospodarczej lub innego właściwego rejestru. Punkt 29.2. SWZ stosuje się.

 8.6. Oferta oraz pozostałe oświadczenia i dokumenty, dla których Zamawiający określił wzory w formie formularzy
zamieszczonych w załącznikach do SWZ, powinny być sporządzone zgodnie z tymi wzorami, co do treści oraz opisu
kolumn i wierszy.

 8.7. Sposób złożenia oferty określono w punkcie 9. nin. SWZ.

 8.8. Wykonawca  może  zastrzec  w  ofercie  informacje  stanowiące  tajemnicę  przedsiębiorstwa  w  rozumieniu
przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1233 ze
zm.), jeżeli wykonawca, wraz z przekazaniem takich informacji, zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz
wykazał, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec informacji,
o  których mowa w art.  222 ust.  5  uPzp.  W przypadku gdy Wykonawca nie  wykaże, że zastrzeżone informacje
stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art.  11 ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu
nieuczciwej  konkurencji  Zamawiający  uzna  zastrzeżone  informacje  za  jawne,  o  czym poinformuje  Wykonawcę.
Sposób przesłania informacji zawierających tajemnicę przedsiębiorstwa określono w pkt 9.5. SWZ.

 8.9. Dokumenty, w tym dokumenty potwierdzające umocowanie do reprezentowania, sporządzone w języku obcym
przekazuje się wraz z tłumaczeniem na język polski.

 8.10. Wszystkie koszty związane z uczestnictwem w postępowaniu, w szczególności z przygotowaniem i złożeniem
oferty ponosi Wykonawca składający ofertę. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

 9. Sposób oraz termin składania ofert  

 9.1. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć do dnia 22.02.2023 r. do godziny:  10:00.  Złożenie
oferty następuje poprzez jej umieszczenie na platformazakupowa.pl, pod adresem:

https://platformazakupowa.pl/pn/wieliczka.

 9.2. Po wypełnieniu  Formularza składania  oferty  lub wniosku i  dołączenia  wszystkich wymaganych załączników
należy kliknąć przycisk „Przejdź do podsumowania”.

 9.3. Oferta  składana elektronicznie  musi  zostać  podpisana elektronicznym podpisem kwalifikowanym,  podpisem
zaufanym  lub  podpisem  osobistym.  W  procesie  składania  oferty  za  pośrednictwem  platformazakupowa.pl,
wykonawca  powinien  złożyć  podpis  bezpośrednio  na  dokumentach  przesłanych  za  pośrednictwem
platformazakupowa.pl.  Zalecamy  stosowanie  podpisu  na  każdym  załączonym  pliku  osobno,  w  szczególności
wskazanych w art. 63 ust. 1 oraz ust. 2  Pzp, gdzie zaznaczono, iż oferty, wnioski o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu oraz oświadczenie,  o którym mowa w art.  125 ust.1  sporządza się,  pod rygorem nieważności,  w
postaci lub formie elektronicznej i opatruje się odpowiednio w odniesieniu do wartości postępowania kwalifikowanym
podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. 

 9.4. Za datę złożenia 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.

 9.5. Szczegółowa instrukcja dla Wykonawców dotycząca złożenia, zmiany i wycofania oferty znajduje się na stronie
internetowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje

 9.6. Jeżeli  dokumenty  elektroniczne,  przekazywane  przy  użyciu  środków  komunikacji  elektronicznej,  zawierają
informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia  1993 r.  o
zwalczaniu  nieuczciwej  konkurencji  (t.j.  Dz.  U.  z  2022 r.  poz.  1233 ze zm.),  wykonawca,  w celu  utrzymania w
poufności  tych  informacji,  przekazuje  je  przy  wykorzystaniu wyznaczonego  miejsca  do  dołączenia  części  oferty
stanowiącej tajemnicę przedsiębiorstwa.

 9.7. Do  oferty  należy  dołączyć  dokumenty  wymienione  w  pkt  8.2.  SWZ  pod  rygorem  nieważności,  w  formie
elektronicznej  (t.j.  w  postaci  elektronicznej  opatrzonej  kwalifikowanym  podpisem  elektronicznym)  lub  w  postaci
elektronicznej  opatrzonej  podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, a następnie zaszyfrować wraz z  plikami
stanowiącymi ofertę.

 9.8. 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

 9.9. Maksymalny rozmiar jednego pliku przesyłanego za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia,
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zmiany, wycofania oferty wynosi 150 MB natomiast przy komunikacji wielkość pliku to maksymalnie 500 MB.

 10. Termin otwarcia ofert  

 10.1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 22.02.2023 r. o godz. 10:30.

 10.2. Otwarcie ofert następuje przy użyciu systemu teleinformatycznego. W przypadku awarii tego systemu, która
powoduje  brak  możliwości  otwarcia  ofert  w  terminie  określonym  przez  zamawiającego,  otwarcie  ofert  nastąpi
niezwłocznie po usunięciu awarii.

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

 10.4. Zamawiający,  przed  otwarciem  ofert,  udostępni  na  stronie  internetowej  prowadzonego  postępowania
informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

 10.5. Zamawiający, niezwłocznie po otwarciu ofert, udostępni na stronie internetowej prowadzonego postępowania
informację o:

1) nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej działalności gospodarczej
albo miejscach zamieszkania wykonawców, których oferty zostały otwarte;

2) cenach lub kosztach zawartych w ofertach.

 10.6. Informacja zostanie opublikowana na stronie postępowania na platformazakupowa.pl w sekcji „Komunikaty”.

 11. Podstawy wykluczenia  

Zamówienie zostanie udzielone Wykonawcy, wobec którego nie zachodzą przesłanki wykluczenia z postępowania
określone w art. 108 ust. 1 uPzp oraz art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w
zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.
U. z 2022 r. poz. 835). 

 11.1. Zgodnie art. 108 ust. 1 uPzp z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawcę: 

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

a) udziału w zorganizowanej grupie przestępczej albo związku mającym na celu popełnienie przestępstwa
lub przestępstwa skarbowego, o którym mowa w art. 258 Kodeksu karnego, 

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

c)  o którym mowa w art. 228–230a, art. 250a Kodeksu karnego, w art. 46–48 ustawy z dnia 25 czerwca
2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133 oraz z 2021 r. poz. 2054) lub w art. 54 ust. 1–4 ustawy z dnia
12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz
wyrobów medycznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 463, 583 i 974),

d) finansowania  przestępstwa  o  charakterze  terrorystycznym,  o  którym  mowa  w  art.  165a  Kodeksu
karnego,  lub  przestępstwo  udaremniania  lub  utrudniania  stwierdzenia  przestępnego  pochodzenia
pieniędzy lub ukrywania ich pochodzenia, o którym mowa w art. 299 Kodeksu karnego, 

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

f) powierzenia wykonywania pracy małoletniemu cudzoziemcowi, o którym mowa w art. 9 ust. 2 ustawy z
dnia  15  czerwca  2012  r.  o  skutkach  powierzania  wykonywania  pracy  cudzoziemcom przebywającym
wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej  (Dz. U. z 2021 r. poz. 1745),

g) przeciwko obrotowi gospodarczemu, o których mowa w art. 296-307 Kodeksu karnego, przestępstwo
oszustwa,  o  którym  mowa  w  art.  286  Kodeksu  karnego,  przestępstwo  przeciwko  wiarygodności
dokumentów, o których mowa w art. 270-277d Kodeksu karnego, lub przestępstwo skarbowe, 

h) o którym mowa w art. 9 ust. 1 i 3 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania
wykonywania  pracy  cudzoziemcom  przebywającym  wbrew  przepisom  na  terytorium  Rzeczypospolitej
Polskiej - lub za odpowiedni czyn zabroniony określony w przepisach prawa obcego;

 11.1.2) jeżeli  urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki  w spółce
jawnej  lub  partnerskiej  albo  komplementariusza  w  spółce  komandytowej  lub  komandytowo-akcyjnej  lub
prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w pkt 11.1.1);

 11.1.3) wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o zaleganiu z
uiszczeniem podatków,  opłat  lub  składek  na  ubezpieczenie  społeczne lub  zdrowotne,  chyba że  wykonawca
odpowiednio przed upływem terminu do składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo
przed  upływem  terminu  składania  ofert  dokonał  płatności  należnych  podatków,  opłat  lub  składek  na
ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w
sprawie spłaty tych należności;

 11.1.4) wobec którego prawomocnie orzeczono zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne;

 11.1.5) jeżeli  zamawiający może stwierdzić,  na podstawie wiarygodnych przesłanek, że wykonawca zawarł  z
innymi wykonawcami porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji, w szczególności jeżeli należąc do tej
samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów,
złożyli  odrębne  oferty,  oferty  częściowe  lub  wnioski  o  dopuszczenie  do  udziału  w  postępowaniu,  chyba  że
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wykażą, że przygotowali te oferty lub wnioski niezależnie od siebie;

 11.1.6) jeżeli,  w  przypadkach,  o  których  mowa  w  art.  85  ust.  1  uPzp,  doszło  do  zakłócenia  konkurencji
wynikającego z wcześniejszego zaangażowania tego wykonawcy lub podmiotu, który należy z wykonawcą do tej
samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów,
chyba  że  spowodowane  tym  zakłócenie  konkurencji  może  być  wyeliminowane  w  inny  sposób  niż  przez
wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

 11.2. Wykonawca może zostać  wykluczony przez zamawiającego na każdym etapie postępowania o udzielenie
zamówienia.

 11.3. Wykonawca  nie  podlega  wykluczeniu  w  okolicznościach  określonych  w  pkt  11.1.1),  11.1.2)  i  11.1.5)  z
postępowania, jeżeli udowodni zamawiającemu, że spełnił łącznie następujące przesłanki:

 11.3.1) naprawił  lub  zobowiązał  się  do  naprawienia  szkody  wyrządzonej  przestępstwem,  wykroczeniem lub
swoim nieprawidłowym postępowaniem, w tym poprzez zadośćuczynienie pieniężne;

 11.3.2) wyczerpująco  wyjaśnił  fakty  i  okoliczności  związane  z  przestępstwem,  wykroczeniem  lub  swoim
nieprawidłowym postępowaniem oraz spowodowanymi przez nie szkodami, aktywnie współpracując odpowiednio
z właściwymi organami, w tym organami ścigania, lub zamawiającym;

 11.3.3) podjął  konkretne środki  techniczne,  organizacyjne i  kadrowe,  odpowiednie dla  zapobiegania dalszym
przestępstwom, wykroczeniom lub nieprawidłowemu postępowaniu, w szczególności:

11.3.3.1) zerwał  wszelkie  powiązania  z  osobami  lub  podmiotami  odpowiedzialnymi  za  nieprawidłowe
postępowanie wykonawcy,

11.3.3.2) zreorganizował personel,

11.3.3.3) wdrożył system sprawozdawczości i kontroli,

11.3.3.4) utworzył struktury audytu wewnętrznego do monitorowania przestrzegania przepisów, wewnętrznych
regulacji lub standardów,

11.3.3.5) wprowadził wewnętrzne regulacje dotyczące odpowiedzialności i odszkodowań za nieprzestrzeganie
przepisów, wewnętrznych regulacji lub standardów.

 11.4. Zamawiający oceni, czy podjęte przez wykonawcę czynności, o których mowa w pkt 11.3., są wystarczające do
wykazania jego rzetelności, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu wykonawcy. Jeżeli podjęte przez
wykonawcę  czynności,  o  których  mowa  w  pkt  11.3.,  nie  są  wystarczające  do  wykazania  jego  rzetelności,
zamawiający wykluczy wykonawcę.

 11.5. Wykluczenie Wykonawcy następuje:

 11.5.1) w  przypadkach,  o  których  mowa   w  ppkt  11.1.1)  lit.  a-g  i  ppkt  11.1.2)  na  okres  5  lat  od  dnia
uprawomocnienia się wyroku potwierdzającego zaistnienie jednej z podstaw wykluczenia, chyba że w  w tym
wyroku został określony inny okres wykluczenia;

 11.5.2) w przypadkach, o których mowa w  ppkt 11.1.1) lit. h i ppkt 11.1.2), gdy osoba, o której mowa w tych
przepisach, została skazana za przestępstwo wymienione w ppkt 11.1.1) lit. h;

 11.5.3) w przypadku, o którym mowa w ppkt 11.1.4) na okres,  na jaki został  prawomocnie orzeczony zakaz
ubiegania się o zamówienie publiczne;

 11.5.4) w przypadku, o którym mowa w ppkt 11.1.5) na okres 3 lat od zaistnienia zdarzenia będącego podstawą
wykluczenia;

 11.5.5) w  przypadku,  o  którym  mowa  w  ppkt  11.1.6)  w  postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia,  w  którym
zaistniało zdarzenie będące podstawą wykluczenia.

 11.6. Zamawiający nie przewiduje wykluczenia na podstawie art. 109 ust. 1 uPzp. 
 11.7. Zgodnie  z  art.  7  ust.  1  ustawy  z  dnia  13  kwietnia  2022  r.  o  szczególnych  rozwiązaniach  w  zakresie
przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022
r. poz. 835), z przedmiotowego postępowaniu wyklucza się:

 11.7.1) Wykonawcę wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 z dnia 18 maja 2006 r.
dotyczącego środków ograniczających w związku z sytuacją na Białorusi i  udziałem Białorusi  w agresji  Rosji
wobec  Ukrainy  i  rozporządzeniu  269/2014  z  dnia  17  marca  2014  r.  w  sprawie  środków ograniczających  w
odniesieniu  do  działań  podważających  integralność  terytorialną,  suwerenność  i  niezależność  Ukrainy  lub  im
zagrażających  albo  wpisanego  na  listę  na  podstawie  decyzji  w  sprawie  wpisu  na  listę  rozstrzygającej  o
zastosowaniu  środka,  o  którym  mowa  w  art.  1  pkt  3  ustawy  z  dnia  13  kwietnia  2022  r.  o  szczególnych
rozwiązaniach  w  zakresie  przeciwdziałania  wspieraniu  agresji  na  Ukrainę  oraz  służących  ochronie
bezpieczeństwa narodowego;

 11.7.2) Wykonawcę  którego  beneficjentem  rzeczywistym  w  rozumieniu  ustawy  z  dnia  1  marca  2018  r.  o
przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz.  593 i 655) jest osoba
wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na
listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na
podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3
ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji
na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego;

 11.7.3) Wykonawcę, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września
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1994  r.  o  rachunkowości  (Dz.  U.  z  2021  r.  poz.  217,  2105  i  2106)  jest  podmiot  wymieniony  w  wykazach
określonych  w  rozporządzeniu  765/2006  i  rozporządzeniu  269/2014  albo  wpisany  na  listę  lub  będący  taką
jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie
wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 stawy z dnia 13 kwietnia 2022
r.  o  szczególnych  rozwiązaniach  w zakresie  przeciwdziałania  wspieraniu  agresji  na  Ukrainę  oraz  służących
ochronie bezpieczeństwa narodowego;

 11.8. Wykluczenie o którym mowa w pkt 11.7. następuje na okres trwania okoliczności określonych w tym punkcie.

 11.9. W  przypadku  Wykonawcy  wykluczonego  na  podstawie  pkt  11.7.,  zamawiający  odrzuci  ofertę  takiego
wykonawcy.

 11.10. Zastosowanie mają przepisy art. 7 ust. 4-8 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w
zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.

 12. Sposób obliczenia ceny  

 12.1. Wykonawca określi  cenę oferty brutto,  która stanowić będzie  wynagrodzenie ryczałtowe, które nie podlega
zmianie  w czasie  trwania  umowy  poza  przypadkami  określonymi  w projektowanych  postanowieniach  umowy w
sprawie zamówienia publicznego które stanowią załącznik nr 6 do nin. SWZ.

 12.2. Wykonawca  obliczy  cenę ofertową w  oparciu  o  informacje  zawarte  w  opisie  przedmiotu  zamówienia,
dokumentacji  technicznej,   Specyfikacji  Technicznej  Wykonania  i  Odbioru Robót  Budowlanych oraz przedmiarze
robót  (z  uwzględnieniem pomocniczej  funkcji  przedmiaru  robót)  a  także wszelkie  ewentualne  dodatkowe koszty
stanowiące ryzyko Wykonawcy. Będą to między innymi następujące koszty: 

- podatku VAT,

- robót geodezyjnych,

- robót budowlanych objętych ofertą, 

- robót przygotowawczych i porządkowych, 

- zagospodarowania i dozoru zaplecza oraz placu budowy,

- za zużyte media, 

- składowania, wywozu i utylizacji odpadów,

- doprowadzenia  terenu budowy po zakończeniu robót do należytego stanu i porządku,

-  inwentaryzacji  geodezyjnej  i  technicznej,  a  także koszty  wszystkich  innych robót  i  opłat  bez  których  zdaniem
wykonawcy realizacja zamówienia byłaby niemożliwa,

-  wykonania  dokumentacji  powykonawczej  technicznej  i  geodezyjnej  zaklauzulowanej  wraz  z  technicznymi
protokołami odbiorów dotyczących wszystkich wykonanych robót.

 12.3. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu zamówienia nie może być podstawą
do żądania zmiany wynagrodzenia.

 12.4. Cena  ofertowa podana  przez  Wykonawcę w  formularzu  oferty,  ma  być wyrażona  w  pieniądzu,  łącznie  z
należnym  podatkiem  od  towarów  i  usług  VAT,  wartością robót  budowlanych  i  innych  świadczeń,  stanowiących
przedmiot zamówienia.

 12.5. Cenę ofertową należy podać w złotych polskich z dokładnością nie większą niż dwa miejsca po przecinku. 

 12.6. Każdy z Wykonawców może zaproponować tylko jedną cenę i nie może jej zmienić. 

 12.7. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 

 12.8. Rozliczenia finansowe pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w złotych polskich.

 12.9. Wykonawca zamieszcza wyliczoną ostateczną cenę brutto w ofercie na  Formularzu oferty stanowiącym -
zał. 1 do SWZ. Cena ta będzie brana pod uwagę przez Komisję Przetargową w trakcie wyboru najkorzystniejszej
oferty.  O ile wykonawca nie  jest  płatnikiem podatku od towaru i  usług, słownie zaznacza w ofercie,  że nie jest
płatnikiem podatku od towaru i usług wraz z uzasadnieniem. Cena zamówienia ma być podana w PLN. Rozliczenia
między zamawiającym i wykonawcą prowadzone będą w PLN.

 12.10. Jeżeli  Wykonawca  złoży  ofertę,  której  wybór  prowadziłby  do  powstania  u  zamawiającego  obowiązku
podatkowego zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług  (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 931 z
późn. zm.), dla celów zastosowania kryterium ceny lub kosztu zamawiający dolicza do przedstawionej w tej ofercie
ceny  kwotę  podatku  od  towarów  i  usług,  którą  miałby  obowiązek  rozliczyć.  Wykonawca  składając  ofertę,  ma
obowiązek:

 12.10.1) poinformować zamawiającego, że wybór jego oferty będzie prowadził do powstania u zamawiającego
obowiązku podatkowego;

 12.10.2) wskazać  nazwę  (rodzaj)  towaru  lub  usługi,  których  dostawa  lub  świadczenie  będą  prowadzić  do
powstania obowiązku podatkowego;

 12.10.3) wskazać  wartość  towaru  lub  usługi  objętego  obowiązkiem podatkowym zamawiającego,  bez  kwoty
podatku;

 12.10.4) wskazać  stawkę  podatku  od  towarów  i  usług,  która  zgodnie  z  wiedzą  wykonawcy  będzie  miała
zastosowanie -  na formularzu oferty stanowiącym zał. nr 1 do SWZ.
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 12.11. Jeżeli  zaoferowana  cena lub  koszt,  lub  ich  istotne  części  składowe będą wydawać  się  rażąco niskie  w
stosunku do przedmiotu zamówienia lub budzą wątpliwości zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu
zamówienia  zgodnie  z  wymaganiami  określonymi  w  dokumentach  zamówienia  lub  wynikającymi  z  odrębnych
przepisów, zamawiający zażąda od wykonawcy wyjaśnień, w tym złożenia dowodów w zakresie wyliczenia ceny lub
kosztu, lub ich istotnych części składowych.

 12.11.1) Wyjaśnienia mogą dotyczyć w szczególności:

12.11.1.1) zarządzania procesem produkcji, świadczonych usług lub metod budowy;

12.11.1.2) wybranych  rozwiązań  technicznych,  wyjątkowo  korzystnych  warunków  dostaw,  usług  albo
związanych z realizacją robót budowlanych;

12.11.1.3) oryginalności dostaw, usług lub robót budowlanych oferowanych przez wykonawcę;

12.11.1.4) zgodności z przepisami dotyczącymi kosztów pracy, których wartość przyjęta do ustalenia ceny nie
może być niższa od minimalnego wynagrodzenia za pracę albo minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na
podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (t.j. Dz. U.
z 2020 r. poz. 2207 z późn. zm.) lub przepisów odrębnych właściwych dla spraw, z którymi związane jest
realizowane zamówienie;

12.11.1.5) zgodności z prawem w rozumieniu przepisów o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy
publicznej;

12.11.1.6) zgodności z przepisami z zakresu prawa pracy i zabezpieczenia społecznego, obowiązującymi w
miejscu, w którym realizowane jest zamówienie;

12.11.1.7) zgodności z przepisami z zakresu ochrony środowiska;

12.11.1.8) wypełniania obowiązków związanych z powierzeniem części zamówienia podwykonawcy;

 12.11.2) W  przypadku  zamówień  na  roboty  budowlane  lub  usługi,  zamawiający  jest  obowiązany  żądać
wyjaśnień, o których mowa w pkt 12.11., co najmniej w zakresie określonym w pkt 12.11.1.3) i 12.11.1.4).

 12.11.3) W przypadku gdy cena całkowita oferty złożonej w terminie jest niższa o co najmniej 30 % od:

-  wartości  zamówienia  powiększonej  o  należny  podatek  od  towarów  i  usług,  ustalonej  przed  wszczęciem
postępowania  lub  średniej  arytmetycznej  cen  wszystkich  złożonych  ofert  niepodlegających  odrzuceniu  na
podstawie art. 226 ust. 1 pkt 1 i 10 uPzp, zamawiający zwraca się o udzielenie wyjaśnień, o których mowa w pkt
12.11, chyba że rozbieżność wynika z okoliczności oczywistych, które nie wymagają wyjaśnienia;

- wartości zamówienia powiększonej o należny podatek od towarów i usług, zaktualizowanej z uwzględnieniem
okoliczności,  które  nastąpiły  po  wszczęciu  postępowania,  w  szczególności  istotnej  zmiany  cen  rynkowych,
zamawiający może zwrócić się o udzielenie wyjaśnień, o których mowa w pkt 12.11 .

 12.11.4) Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny lub kosztu spoczywa na wykonawcy.

 12.11.5) Odrzuceniu, jako oferta z rażąco niską ceną lub kosztem, podlega oferta wykonawcy, który nie udzielił
wyjaśnień w wyznaczonym terminie, lub jeżeli złożone wyjaśnienia wraz z dowodami nie uzasadniają podanej w
ofercie ceny lub kosztu.

 13. Opis kryteriów oceny ofert  

Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które odpowiadają wymaganiom opisanym w niniejszej SWZ oraz nie
podlegają  odrzuceniu.  Wybór  najkorzystniejszej  oferty  nastąpi  na  podstawie  wyznaczonych  przez  Zamawiającego
kryteriów:

a) kryterium cena „C”:

znaczenie kryterium – 60 pkt

opis sposobu oceny ofert według kryterium „Ceny”:

L cena = (C min / C) x 60 pkt

gdzie:

L cena - liczba uzyskanych punktów dla kryterium „Cena” ocenianej oferty

C min - cena w ofercie z najniższą ceną

C - cena w ofercie ocenianej

b) Kryterium „wydłużenie czasu trwania gwarancji i rękojmi ponad minimalny” określony w miesiącach – LW:

znaczenie kryterium – 40 pkt;

Opis sposobu oceny ofert według kryterium „wydłużenie czasu trwania gwarancji i rękojmi ponad minimalny”:

Minimalny  czas  trwania  gwarancji  i  rękojmi  na  wykonane  roboty  budowlane  i  materiały  licząc  od  dnia  odbioru
końcowego wynosi 60 miesięcy. Zamawiający będzie przyznawał punkty ofertom, w których Wykonawcy zaoferują
wydłużenie czasu trwania gwarancji  i  rękojmi na wykonane roboty budowlane i  materiały licząc od dnia odbioru
końcowego ponad okres minimalny (tj. ponad okres 60 miesięcy) o czas trwania wyrażony w miesiącach, przy czym
maksymalnym punktowanym wydłużeniem czasu trwania gwarancji i rękojmi będzie 24 miesiące ponad minimalny. 

Zamawiający będzie przyznawał punkty w tym kryterium zgodnie z poniższym wzorem:
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LW = (Wof / 24) x 40 pkt

gdzie:

LW  -  liczba  uzyskanych  punktów  dla  kryterium  „wydłużenie  czasu  trwania  gwarancji  i  rękojmi  ponad
minimalny” ocenianej oferty w ofercie badanej

Wof – wydłużenie czasu trwania gwarancji i rękojmi wyrażone w liczbie miesięcy (max 24 miesiące)

24 - maksymalnie punktowane za wydłużenie czasu trwania gwarancji i rękojmi  

W przypadku gdy Wykonawca zaoferuje wydłużenie czasu trwania gwarancji  i  rękojmi o czas przekraczający 24
miesiące,  otrzyma w tym kryterium maksymalną ilość punktów (40 pkt),  przy czym w umowie zostanie wpisany
zaoferowany  czas  trwania  gwarancji  i  rękojmi  (60  miesięcy  +  zaoferowany wydłużony  czas  trwania  gwarancji  i
rękojmi).

W przypadku niewypełnienia w formularzu oferty punktu 2, Zamawiający przyzna 0 pkt w tym kryterium.

Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta, która zdobędzie najwyższą łączną punktację przyznaną ofertom
w kryteriach oceny ofert, przy czym:

Łączna punktacja = liczba punktów w kryterium cena (Lcena) + liczba punktów w kryterium wydłużenie czasu
trwania gwarancji i rękojmi ponad minimalny (LW)

Punkty  będą zaokrąglane do  dwóch miejsc  po  przecinku lub  z  większą dokładnością,  jeżeli  przy  zastosowaniu
wymienionego  zaokrąglenia  nie  występuje  różnica  w  ilości  przyznanych  punktów  wynikająca  z  małej  różnicy
zaoferowanych cen. Najwyższa możliwa do uzyskania łączna ilość punktów to 100 pkt.

 14. Informacje o formalnościach, jakie muszą zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w  
sprawie zamówienia publicznego

 14.1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający informuje równocześnie wykonawców, którzy
złożyli oferty o:

 14.1.1) wyborze  najkorzystniejszej  oferty,  podając  nazwę  albo  imię  i  nazwisko,  siedzibę  albo  miejsce
zamieszkania, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności wykonawcy, którego ofertę wybrano, oraz nazwy
albo  imiona  i  nazwiska,  siedziby  albo  miejsca  zamieszkania,  jeżeli  są  miejscami  wykonywania  działalności
wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną
punktację,

 14.1.2) wykonawcach, których oferty zostały odrzucone,

– podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

 14.2. Zamawiający  udostępnia  niezwłocznie  informacje,  o  których  mowa  w  pkt  14.1.,  na  stronie  internetowej
prowadzonego postępowania.

 14.3. Zamawiający może nie ujawniać informacji, o której mowa w pkt 14.1., jeżeli ich ujawnienie byłoby sprzeczne z
ważnym interesem publicznym.

 14.4. Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia
przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, zgodnie z art. 308 ust. 2 ustawy Pzp.

 14.5. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminu, o którym
mowa w pkt 14.4., jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie podstawowym złożono
tylko jedną ofertę.

 14.6. Umowa  wymaga,  pod  rygorem  nieważności,  zachowania  formy  pisemnej,  chyba  że  przepisy  odrębne
wymagają formy szczególnej.  Zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy Pzp oraz art. 781 § 1 i 781 § 2  Kodeksu cywilnego
umowę  w  sprawie  zamówienia  publicznego  można  zawrzeć  również  w  postaci  elektronicznej  opatrzonej
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

 14.7. Wykonawca którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza będzie do podpisania umowy zgodnej z
projektowanymi postanowieniami umowy, stanowiącymi załącznik nr 6 do niniejszej SWZ, a także zgodnie ze złożoną
przez siebie ofertą. Zamawiający i  wykonawca wybrany w postępowaniu o udzielenie zamówienia zobowiążą się
współdziałać przy wykonaniu umowy, w celu należytej realizacji zamówienia. Przed podpisaniem umowy Wykonawca
zobowiązany jest:

 14.7.1) przedstawić  kopię  umowy  regulującą  współpracę  wykonawców,  którzy  wspólnie  uczestniczą  w
postępowaniu, a których oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą;

 14.7.2) wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy o którym mowa w pkt 26 SWZ;

 14.7.3) przedstawić Zamawiającemu do akceptacji harmonogram rzeczowo-finansowy zgodnie z pkt 3.8.5. SWZ;

 14.7.4) Przedstawić Zamawiającemu kosztorys zgodny ze złożoną ofertą;

 14.7.5) przedstawić  opłaconą  polisę  OC  związaną  z  przedmiotem  zamówienia  do  wysokości  minimum
500 000,00 zł zgodnie z punktem 3.8.6. SWZ. W przypadku gdy opłacone ubezpieczenie OC będzie zawarte na
okres krótszy niż umowa, wykonawca złoży oświadczenie iż przedłuży polisę OC na okres obowiązywania umowy
oraz  najpóźniej  w  dniu  kończonym  okres  obowiązywania  polisy  OC  wniesie  polisę  na  nowy  okres  aż  do
zakończenia obowiązywania umowy.

 14.7.6) przedstawić Zamawiającemu oświadczenie o którym mowa w pkt 20.2. SWZ;
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 14.8. W imieniu Zamawiającego Dyrektor Wydziału Inwestycji odpowiedzialny za realizację zamówienia wyznaczy
termin  i  miejsce  podpisania  umowy  z  wybranym  Wykonawcą  i  poinformuje  go  przy  wykorzystaniu  środków
komunikacji elektronicznej.

 14.9. Niewypełnienie  przez  Wykonawcę  obowiązków  wskazanych  w  pkt  14.7.,  t.j.  niezłożenie  prawidłowych
dokumentów o  których  mowa w pkt  14.7.  najpóźniej  w terminie,  o  którym mowa w pkt  14.8.  nin.  SWZ będzie
interpretowane przez Zamawiającego, jako brak możliwości zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego z
przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 

 14.10. Na  wniosek  Wykonawcy  dopuszcza  się  zawarcie  umowy  drogą  korespondencyjną,  przy  czym  w  takim
wypadku umowa będzie podpisywana kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

 15. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy  

 15.1. Środki ochrony prawnej określone w niniejszym dziale przysługują wykonawcy, uczestnikowi konkursu oraz
innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia lub nagrody w konkursie oraz poniósł lub
może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy Pzp.

 15.2. Środki  ochrony  prawnej  wobec  ogłoszenia  wszczynającego  postępowanie  o  udzielenie  zamówienia  lub
ogłoszenia o konkursie oraz dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której
mowa w art. 469 pkt 15 ustawy Pzp oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców.

 15.3. Odwołanie przysługuje na:

1) niezgodną z przepisami ustawy czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia,
w tym na projektowane postanowienie umowy;

2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia do której zamawiający był obowiązany na
podstawie ustawy;

 15.4. Odwołanie  wnosi  się  do  Prezesa  Izby.  Odwołujący  przekazuje  kopię  odwołania  zamawiającemu  przed
upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem
tego terminu.

 15.5. Odwołanie  wobec  treści  ogłoszenia  lub  treści  SWZ  wnosi  się  w  terminie  5  dni  od  dnia  zamieszczenia
ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub treści SWZ na stronie internetowej.

 15.6. Odwołanie wnosi się w terminie:

1) 5 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli
informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej,

2) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli
informacja została przekazana w sposób inny niż określony w pkt 1).

 15.7. Odwołanie w przypadkach innych niż określone w pkt 15.5. i 15.6. wnosi się w terminie 5 dni od dnia, w którym
powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących
podstawę jego wniesienia.

 15.8. Na orzeczenie Izby oraz postanowienie Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy Pzp, stronom
oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

 15.9. W postępowaniu toczącym się wskutek wniesienia skargi stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17
listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego o apelacji,  jeżeli  przepisy niniejszego rozdziału nie stanowią
inaczej.

 15.10. Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie - sądu zamówień publicznych, zwanego dalej "sądem
zamówień publicznych".

 15.11. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby, w terminie 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby lub
postanowienia  Prezesa Izby,  o  którym mowa w art.  519  ust.  1  ustawy Pzp,  przesyłając  jednocześnie  jej  odpis
przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23
listopada 2012 r. - Prawo pocztowe jest równoznaczne z jej wniesieniem.

 15.12. Prezes Izby przekazuje skargę wraz z aktami postępowania odwoławczego do sądu zamówień publicznych w
terminie 7 dni od dnia jej otrzymania.

 16. Informacje o warunkach udziału w postępowaniu  

 16.1. O udzielenie  zamówienia  mogą ubiegać  się  wykonawcy,  którzy spełniają  określone przez  zamawiającego
warunki udziału w postępowaniu dotyczące:

 16.1.1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:

Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie

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

Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.

 16.1.3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:

Wykonawca  spełni  warunek  jeżeli  udokumentuje  posiadanie  środków  finansowych  lub  zdolności
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kredytowej w wysokości minimum 200 000,00 zł.

 16.1.4) zdolności technicznej lub zawodowej:

a) Wykonawca  spełni  warunek  jeżeli  wykaże,  że  wykonał  w  okresie  ostatnich  pięciu  lat  przed
upływem terminu składania ofert,  a  jeżeli  okres  prowadzenia działalności  jest  krótszy  – w tym
okresie,  jedną  robotę  budowlaną  polegającą  na  budowie  lub  (i)  przebudowie  (i)  rozbudowie
kanalizacji w zakres której wchodziło wykonanie kanału o długości co najmniej 120 m, wykonanego
z rur o średnicy zewnętrznej nie mniejszej niż 200 mm.
Uwaga. Jeżeli Wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji robót wykonywanych wspólnie z
innymi  wykonawcami,  wykaz  wykonanych  robót  dotyczy  robót  w  których  wykonaniu  wykonawca  ten
bezpośrednio uczestniczył.

b)  Wykonawca spełni warunek jeżeli  skieruje do realizacji  zamówienia publicznego co najmniej
jedną osobę, która będzie pełniła funkcję kierownika budowy, posiadająca uprawnienia budowlane
które uprawniają do kierowania robotami budowlanymi związanymi z obiektem budowlanym, takim
jak sieci kanalizacyjne, w szczególności uprawnienia w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez
ograniczeń w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j.: Dz.U. z 2021 r. poz.
2351, z 2022r. poz. 88 z późn. zm.), lub odpowiadające im uprawnienia równoważne*.

*Za uprawnienia równoważne Zamawiający uzna uprawnienia budowlane zdobyte na podstawie wcześniej
obowiązujących  przepisów  oraz  uprawnienia  równoważne  wydane  obywatelom państw  Europejskiego
Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów
ustawy Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2351, z 2022 r. poz. 88, 1557, 1768, 1783, 1846, 2206,
2687 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych
nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1646 z późn. zm.), które
uprawniają  do kierowania robotami  budowlanymi  związanymi z  obiektem budowlanym, takim jak sieci
kanalizacyjne.

 16.1.5) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

16.1.5.1) Warunek dotyczący sytuacji ekonomicznej lub finansowej pkt 16.1.3) SWZ - Wykonawcy wspólnie
ubiegający  się  o udzielenie  zamówienia  mogą wykazać,  że łącznie  spełniają  w/w warunek.  W/w zasada
odnosi się również do podmiotu innego, na którego sytuacji finansowej lub ekonomicznej polega Wykonawca.

16.1.5.2) Warunek dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej (doświadczenia) w pkt. 16.1.4)  lit. a) co
najmniej jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia musi wykazać spełnianie
warunku. Punkt 16.1.5.4) SWZ stosuje się. W/w zasada odnosi się również do podmiotu innego na którego
zdolnościach technicznych lub zawodowych polega Wykonawca. 

16.1.5.3) Warunek dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej (osób) w pkt. 16.1.4) lit. b) - Wykonawcy
wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą wykazać, że łącznie spełniają w/w warunek. W/w
zasada odnosi  się  również do podmiotu innego,  na którego zdolności  techniczne lub zawodowe (osoby)
polega Wykonawca;

16.1.5.4) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z
wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane,
przy czym w takim wypadku Wykonawcy wraz z ofertą zobowiązani są złożyć oświadczenie, z którego wynika,
które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy (oświadczenie o którym mowa
w pkt 8.2.4) SWZ).

 16.1.6) Zamawiający może na każdym etapie postępowania uznać, że wykonawca nie posiada wymaganych
zdolności, jeżeli posiadanie przez wykonawcę sprzecznych interesów, w szczególności zaangażowanie zasobów
technicznych  lub  zawodowych  wykonawcy  w  inne  przedsięwzięcia  gospodarcze  wykonawcy  może  mieć
negatywny wpływ na realizację zamówienia.

 16.1.7) W  przypadku, gdy złożone przez Wykonawców dokumenty, oświadczenia dotyczące warunków udziału
w postępowaniu zawierają dane/informacje w innych walutach, niż określono w nin. SWZ, Zamawiający jako kurs
przeliczeniowy  waluty  przyjmie  kurs  NBP z  dnia  publikacji  ogłoszenia  o  zamówieniu  w  BZP.  Jeżeli  w  dniu
publikacji ogłoszenia o zamówieniu  nie został opublikowany średni kurs walut przez NBP, Zamawiający przyjmie
kurs  przeliczeniowy  z  ostatniej  opublikowanej  tabeli  kursów  NBP   przed  dniem  publikacji  ogłoszenia  o
zamówieniu. Kursy walut dostępne są pod następującym adresem internetowym  http://www.nbp.pl/home.aspx?
f=/kursy/kursy.htm Zamawiający  będzie  korzystał  z  „Archiwum  kursów  średnich  –  tabela  A”
http://www.nbp.pl/home.aspx?c=/ascx/archa.ascx. 

 16.2. Wykonawca  w  celu  potwierdzenia  spełniania  warunków  udziału  w  postępowaniu  może  polegać  na
zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotów udostępniających
zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych.

 16.2.1) W odniesieniu  do warunków dotyczących  wykształcenia,  kwalifikacji  zawodowych lub doświadczenia,
wykonawcy mogą polegać  na zdolnościach  podmiotów udostępniających  zasoby,  jeśli  podmioty  te  wykonają
świadczenie do realizacji którego te zdolności są wymagane.

 16.2.2) Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, składa, wraz
z ofertą, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów
na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca
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realizując zamówienie,  będzie dysponował niezbędnymi  zasobami tych podmiotów (zgodnie z art.  118 ust.  3
ustawy Pzp).

 16.2.3) Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, musi potwierdzać, że stosunek łączący wykonawcę z
podmiotami  udostępniającymi  zasoby  gwarantuje  rzeczywisty  dostęp  do  tych  zasobów  oraz  określać  w
szczególności:

a) zakres dostępnych wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby; 

b) sposób  i  okres  udostępnienia  wykonawcy  i  wykorzystania  przez  niego  zasobów  podmiotu
udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia;

c)  czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego wykonawca polega w
odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji  zawodowych
lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą. 

 16.2.4) Zamawiający  oceni,  czy  udostępniane  wykonawcy  przez  podmioty  udostępniające  zasoby  zdolności
techniczne lub zawodowe lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę
spełniania warunków udziału w postępowaniu, a także zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy
wykluczenia, które zostały przewidziane względem wykonawcy.

 16.2.5) Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe podmiotu udostępniającego zasoby nie potwierdzą spełniania
przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia,
zamawiający zażąda, aby wykonawca w terminie określonym przez zamawiającego zastąpił ten podmiot innym
podmiotem lub podmiotami albo wykazał, że samodzielnie spełnia warunki udziału w postępowaniu (zgodnie z
art. 122 ustawy Pzp).

 16.2.6) UWAGA: Wykonawca nie może, po upływie terminu składania ofert,  powoływać się na zdolności lub
sytuację podmiotów udostępniających zasoby, jeżeli na etapie składania ofert nie polegał on w danym zakresie na
zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby (zgodnie z art. 123 ustawy Pzp).

 16.2.7) Prace  przy  urządzeniach  energetycznych  muszą  być  wykonywane  przez  firmę  działającą  w  branży
elektrycznej, przez pracowników posiadających odpowiednie kwalifikacje, zgodnie z obowiązującymi normami i
przepisami.

 16.2.8) Zamawiający  nie  zastrzega obowiązku  osobistego  wykonania  przez  Wykonawcę  kluczowych  części
zamówienia o których mowa w art. 121 uPzp.

 17. Informacje o podmiotowych środkach dowodowych  

 17.1. Zamawiający wezwie wykonawcę,  którego oferta  została  najwyżej  oceniona,  do złożenia w wyznaczonym
terminie,  nie  krótszym niż  5  dni  od  dnia  wezwania,  podmiotowych  środków dowodowych,  aktualnych  na  dzień
złożenia podmiotowych środków dowodowych. Podmiotowe środki dowodowe składa się pod rygorem nieważności w
formie elektronicznej (tj. w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub w postaci
elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym z zastrzeżeniem pkt 17.7. SWZ. 

 17.2. Podmiotowe środki dowodowe wymagane od wykonawcy obejmują:

 17.2.1) Oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, o braku przynależności do tej
samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów
(t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 275 z późn. zm.), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, albo oświadczenia o
przynależności  do  tej  samej  grupy  kapitałowej  wraz  z  dokumentami  lub  informacjami  potwierdzającymi
przygotowanie oferty, niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej – Załącznik
nr 3 do SWZ. W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia każdy z Wykonawców wspólnie
ubiegających  się  o  udzielenie  zamówienia  zobowiązany  jest  do  złożenia  w/w  dokumentu  tj.  Oświadczenia
wykonawcy,  w  zakresie  art.  108  ust.  1  pkt  5  ustawy  Pzp,  o braku  przynależności  do  tej  samej  grupy
kapitałowej.

 17.2.2) Informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej  potwierdzającą wysokość
posiadanych  środków  finansowych  lub  zdolność  kredytową  wykonawcy  w  okresie  nie  wcześniejszym  niż  3
miesiące przed jej złożeniem na okoliczność spełnienia warunku, o którym mowa w punkcie 16.1.3) SWZ; 

 17.2.3) Wykaz robót budowlanych wykonanych nie  wcześniej  niż  w okresie ostatnich 5 lat,  a  jeżeli  okres
prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, daty i miejsca wykonania
oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te
roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne
dokumenty  sporządzone  przez  podmiot,  na  rzecz  którego  roboty  budowlane  zostały  wykonane,  a  jeżeli
wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie
dokumenty, na okoliczność spełnienia warunku o którym mowa w punkcie 16.1.4.1) - Załącznik nr 4 do SWZ;

 17.2.4) Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności
odpowiedzialnych  za  świadczenie  usług,  kontrolę  jakości  lub  kierowanie  robotami  budowlanymi,  wraz  z
informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia  i wykształcenia niezbędnych do
wykonania  zamówienia  publicznego,  a  także  zakresu  wykonywanych przez  nie  czynności  oraz  informacja  o
podstawie  do  dysponowania  tymi  osobami  na  okoliczność  spełnienia  warunku,  o  którym  mowa  w  punkcie
16.1.4.2) - Załącznik nr 5 do SWZ;

 17.3. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, składa
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oświadczenia i  dokumenty takie same jak Wykonawca mający siedzibę lub miejsce zamieszkania na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej.

 17.4. Zamawiający nie wzywa do złożenia podmiotowych środków dowodowych, jeżeli może je uzyskać za pomocą
bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17
lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, o ile wykonawca wskazał w
oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 uPzp, dane umożliwiające dostęp do tych środków. 

 17.5. W przypadku wskazania przez wykonawcę dostępności podmiotowych środków dowodowych  pod określonymi
adresami  internetowymi  ogólnodostępnych  i  bezpłatnych  baz  danych,  zamawiający  może żądać  od  wykonawcy
przedstawienia tłumaczenia na język polski pobranych samodzielnie przez zamawiającego podmiotowych środków
dowodowych lub dokumentów. 

 17.6. Wykonawca  nie  jest  zobowiązany  do  złożenia  podmiotowych  środków  dowodowych,  które  zamawiający
posiada, jeżeli wykonawca wskaże te środki oraz potwierdzi ich prawidłowość i aktualność.

 17.7. W zakresie nieuregulowanym ustawą Pzp lub niniejszą SWZ do oświadczeń i dokumentów składanych przez
Wykonawcę w postępowaniu zastosowanie mają w szczególności przepisy Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów
z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych
dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego lub konkursie (Dz.U. z 2020 r. poz. 2452) oraz w Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii
z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń,
jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz.U. z 2020 poz. 2415).

 18. Oferty częściowe  

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 

Przedmiotem zamówienia  jest  rozbudowa kanalizacji  sanitarnej  przy  ul.  Zbożowej  w Wieliczce.  Zakres  rzeczowy zadania
obejmuje rozbudowę kanalizacji. W związku z faktem, iż wykonanie przedmiotu zamówienia odbywać się będzie w jednej
lokalizacji  w ramach jednego przedsięwzięcia,  podział  zamówienia na części bądź też dopuszczenie składania ofert
częściowych  jest  niezasadny  ekonomicznie  i  organizacyjnie,  gdyż  z  uwagi  na  proces  technologiczny  wymagający
wykonania określonych robót w ustalonej kolejności, dopuszczenie na teren budowy więcej niż jednego Wykonawcę
znacząco utrudniłoby lub nawet uniemożliwiłoby wykonanie robót zgodnie ze sztuką budowlaną oraz obowiązującymi
przepisami. 

 19. Oferty wariantowe  

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

 20. Wymagania w zakresie art. 94, 95 oraz art 96 ust. 2 pkt 2  ustawy Pzp  

 20.1. Zamawiający nie przewiduje wymagań, o których mowa w art. 94 ustawy Pzp.

 20.2. Zamawiający  na  podstawie  art.  95  ust.  1  ustawy  Pzp  wymaga  zatrudnienia  przez  wykonawcę  lub
podwykonawcę na podstawie stosunku pracy osób wykonujących wskazane poniżej czynności w zakresie realizacji
zamówienia, których wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26
czerwca  1974  r.  -  Kodeks  pracy  (Dz.  U.  z  2022  r.  poz.  1510  ze  zm.),  w  szczególności  dotyczy  to  czynności
związanych z wykonaniem:

- robót rozbiórkowych;

- robót ziemnych,

- robót związanych z wykonaniem nawierzchni;

- robót instalacyjnych.

 20.2.1) Osoby  wykonujące  czynności  wskazane  przez  Zamawiającego  powinny  być  zatrudnione  przez
wykonawcę lub podwykonawcę na  podstawie stosunku pracy,  co najmniej  przez cały  okres,  w którym będą
realizować wskazane wyżej czynności. Obowiązek ten nie dotyczy osób pełniących samodzielne funkcje zgodnie
z posiadanymi uprawnieniami w szczególności: kierownika budowy, kierownika robót, osób samozatrudnionych,
itp.

 20.2.2) Zamawiający wymaga aby wykonawca/podwykonawca przedłożył  Zamawiającemu najpóźniej  z dniem
zawarcia umowy o udzielenie zamówienia publicznego oraz na każde żądanie zamawiającego w trakcie realizacji
przedmiotu zamówienia,  oświadczenie o ilości  osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, które będą
realizować opisane wyżej czynności. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie
podmiotu  składającego  oświadczenie,  datę  złożenia  oświadczenia,  wskazanie,  że  wskazane  przez
zamawiającego czynności realizują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby
tych osób, imion i nazwisk tych osób, wskazanie daty zawarcia umowy, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu
każdej osoby wymienionej w oświadczeniu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu
wykonawcy  lub  podwykonawcy.  W przypadku  zmiany  osób  w  trakcie  realizacji  zamówienia,  które  wykonują
czynności opisane w punkcie 20.2. SWZ. Wykonawca zobowiązany jest bez wezwania uaktualnić oświadczenie
poprzez złożenie nowego oświadczenia Zamawiającemu w terminie do 7 dni licząc od dnia wystąpienia takiej
zmiany.  
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 20.2.3) Zamawiający  zastrzega  sobie  prawo  do  weryfikacji  wypełniania  przez  Wykonawcę/podwykonawcę
nałożonych  na  niego  obowiązków  w  czasie  realizacji  zamówienia  poprzez  żądanie  od
Wykonawcy/podwykonawcy przedstawienia oświadczenia jak wyżej lub następujących dokumentów:

20.2.3.1) oświadczenia zatrudnionego pracownika, 

20.2.3.2) oświadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy o
pracę,

20.2.3.3) Poświadczonej/ych 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 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”,lub (i)

20.2.3.4) Dokumentów  np.  zaświadczenia  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  (wraz  z  informacją  o  liczbie  odprowadzanych
składek)lub (i)

20.2.3.5) 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 RODO,

− zawierających informacje, w tym dane osobowe, niezbędne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy
o pracę, w szczególności imię i nazwisko zatrudnionego pracownika, datę zawarcia umowy o pracę, rodzaj
umowy o pracę i zakres obowiązków pracownika. 

Z tytułu niespełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o
pracę osób wykonujących wskazane czynności, jak również niezłożenie przez wykonawcę w wyznaczonym
przez  zamawiającego  terminie  oświadczeń  lub  dokumentów,  o  których  mowa  wyżej  skutkowało  będzie
nałożeniem sankcji w postaci obowiązku zapłaty przez wykonawcę kary umownej w wysokości określonej w
projektowanych postanowieniach umowy w sprawie zamówienia publicznego.

 20.3. Zamawiający nie przewiduje wymagań, o których mowa w art. 96 ust. 2 pkt 2 ustawy Pzp.

 21. Wymagania dotyczące wadium  

 21.1. Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 10 000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100).

 21.2. Wadium należy wnieść do dnia 22.02.2023 r. do godz.  10:00 i musi ono być utrzymywane nieprzerwanie do
dnia upływu terminu związania ofertą.

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

- pieniądzu; 

- gwarancjach bankowych;

- gwarancjach ubezpieczeniowych;

- poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o
utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2020 r. Poz. 299).

 21.4. Wadium  wnoszone  w  poręczeniach  lub  gwarancjach  należy  załączyć  do  oferty  oryginał  gwarancji  lub
poręczenia, w postaci elektronicznej.

 21.5. W przypadku  wnoszenia  przez  wykonawcę  wadium w  formie  gwarancji/poręczenia,  gwarancja/poręczenie
powinny być sporządzone zgodnie z obowiązującym prawem i zawierać następujące elementy:

 21.5.1) nazwę dającego zlecenie (wykonawcy), beneficjenta gwarancji (zamawiającego), gwaranta/poręczyciela
oraz wskazanie ich siedzib. Beneficjentem wskazanym w gwarancji lub poręczeniu musi być Gmina Wieliczka,
32-020 Wieliczka, ul. Powstania Warszawskiego 1,

 21.5.2) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją/poręczeniem,

 21.5.3) kwotę gwarancji/poręczenia,

 21.5.4) termin ważności gwarancji/poręczenia,

 21.5.5) zobowiązanie gwaranta, do zapłacenia kwoty gwarancji/poręczenia bezwarunkowo, na pierwsze pisemne
żądanie zamawiającego, w sytuacjach określonych w art. 98 ust. 6 ustawy Pzp.

 21.5.6) W  przypadku  gdy  wykonawca  nie  wniósł  wadium,  lub  wniósł  je  w  sposób  nieprawidłowy,  lub  nie
utrzymywał wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą bądź złożył wniosek o zwrot wadium w
przypadku, o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, zamawiający odrzuci ofertę na podstawie art. 226
ust. 1 pkt 14 ustawy Pzp.

 21.6. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy: Małopolski Bank Spółdzielczy
Wieliczka nr 79 8619 0006 0010 0200 4705 0007. W tytule przelewu należy podać: Wadium w postępowaniu na
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zadanie: „Rozbudowa kanalizacji sanitarnej przy ul. Zbożowej w Wieliczce”.

Za termin wniesienia wadium uznaje się termin (data i godzina) wpływu środków na rachunek Zamawiającego.

Wykonawca wnoszący wadium w pieniądzu wskazuje nr rachunku bankowego na który Zamawiający zwróci wadium
w  przypadkach  o  których  mowa  w  art.  98  ustawy  Pzp.  W przypadku  załączenia  przez  Wykonawcę  do  oferty
potwierdzenia wykonania przelewu zawierającego nr rachunku bankowego Wykonawcy, Zamawiający potraktuje ten
dokument jako wskazanie nr rachunku bankowego, na który należy zwrócić wadium. Jeżeli wadium ma być zwrócone
na inny rachunek bankowy niż wskazane w potwierdzeniu wykonania przelewu załączonym do oferty, Wykonawca
zobowiązany jest wskazać nr konta, na które ma być zwrócone wadium.

 21.7. Zamawiający dokona zwrotu wadium na zasadach określonych w art. 98 ust. 1–5 ustawy Pzp.

 21.8. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami na podstawie art. 98 ust. 6 ustawy Pzp.

 21.9. Oferta  wykonawcy,  który  nie  wniesie  wadium,  wniesie  wadium w  sposób  nieprawidłowy  lub  nie  utrzyma
wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą lub złoży wniosek o zwrot wadium w przypadku, o którym
mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp zostanie odrzucona zgodnie z art. 226 ust. 1 pkt 14 ustawy Pzp.

 22. Zamówienia, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp  

Zamawiający nie przewiduje udzielenie zamówienia, o którym mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 uPzp.

 23. Umowa ramowa  

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

 24. Aukcja elektroniczna  

Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.

 25. Katalogi elektroniczne  

Nie dopuszcza się złożenia ofert  w postaci  katalogów elektronicznych lub dołączenia katalogów elektronicznych do
oferty.

 26. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy  

 26.1. Od wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, wymagane będzie wniesienie, przed
zawarciem  umowy,  zabezpieczenia  należytego  wykonania  umowy  w wysokości  3  % ceny  całkowitej  (brutto)
podanej w ofercie za wykonanie całości przedmiotu zamówienia. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu
niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.

 26.2. Zgodnie z art. 450 ust. 1 uPzp zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wnoszone według
wyboru wykonawcy, w jednej lub w kilku formach:

- pieniądzu;

-  poręczeniach  bankowych  lub  poręczeniach  spółdzielczej  kasy  oszczędnościowo  -  kredytowej,  z  tym,  że
zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym;

- gwarancjach bankowych;

- gwarancjach ubezpieczeniowych;

- poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 09.11.2000 r. o
utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

 26.3. Zamawiający nie wyraża zgody na wniesienie zabezpieczenia w formach wskazanych w art. 450 ust. 2 uPzp.

 26.4. Zamawiający nie  wyraża zgody na tworzenie zabezpieczenia przez potrącenia z należności  za częściowo
wykonane świadczenia.

 26.5. Do zmiany formy zabezpieczenia w trakcie realizacji umowy stosuje się art. 451 ustawy Pzp.

 26.6. Zamawiający zwróci zabezpieczenie w następujących terminach:

a) 70% wysokości zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego przedmiotu
zamówienia, tj. od dnia wykonania zamówienia i uznania przez zamawiającego za należycie wykonane,

b) 30% wysokości zabezpieczenia w terminie 15 dni od dnia, w którym upływa okres rękojmi za wady, liczony
zgodnie z postanowieniami zawartej umowy.

 26.7. Zabezpieczenie  wnoszone  w pieniądzu  powinno  zostać  wpłacone  przelewem  na rachunek  bankowy
zamawiającego w banku Małopolski Bank Spółdzielczy Wieliczka numer rachunku 79 8619 0006 0010 0200 4705
0007 tytuł przelewu „zabezpieczenie należytego wykonania umowy - Rozbudowa kanalizacji sanitarnej przy ul.
Zbożowej w Wieliczce”.

 26.8. Zabezpieczenie wnoszone w formie innej niż w pieniądzu powinno być dostarczone w postaci oryginału, przez
wykonawcę do siedziby zamawiającego, najpóźniej w dniu podpisania umowy – do chwili jej podpisania.

 26.9. Treść  oświadczenia  zawartego  w  gwarancji  lub  w  poręczeniu  musi  zostać  zaakceptowana  przez
zamawiającego przed podpisaniem umowy.
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 26.10. Jeżeli  okres,  na jaki  ma zostać wniesione zabezpieczenie,  przekracza 5 lat,  zabezpieczenie w pieniądzu
wnosi się na cały ten czas, a zabezpieczenie w innej formie wnosi się na okres nie krótszy niż 5 lat, z jednoczesnym
zobowiązaniem się wykonawcy do przedłużenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne
okresy.

 26.11. W przypadku nieprzedłużenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpóźniej na 30 dni przed upływem
terminu  ważności  dotychczasowego  zabezpieczenia  wniesionego  w innej  formie  niż  w pieniądzu,  zamawiający
zmienia formę na zabezpieczenie w pieniądzu, poprzez wypłatę kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia.

 26.12. Wypłata, o której mowa w pkt 26.11, następuje nie później niż w ostatnim dniu ważności dotychczasowego
zabezpieczenia.  

 26.13.  Z treści gwarancji lub poręczenia musi jednocześnie wynikać:

 26.13.1) nazwa zleceniodawcy (wykonawcy), beneficjenta gwarancji lub poręczenia (zamawiającego), gwaranta
lub poręczyciela (podmiotu udzielającego gwarancji lub poręczenia) oraz adresy ich siedzib, 

 26.13.2) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją lub poręczeniem,

 26.13.3) kwota gwarancji lub poręczenia,

 26.13.4) termin ważności gwarancji lub poręczenia, obejmujący cały okres wykonania zamówienia, począwszy
co najmniej od dnia wyznaczonego na dzień zawarcia umowy, z zastrzeżeniem pkt 26.10,

 26.13.5) bezwarunkowe,  nieodwołalne,  płatne  na pierwsze  żądanie,  zobowiązanie  gwaranta  do wypłaty
zamawiającemu pełnej kwoty zabezpieczenia lub do wypłat łącznie do pełnej kwoty zabezpieczenia w przypadku
realizacji zamówienia w sposób niezgodny z umową,

 26.13.6) bezwarunkowe,  nieodwołalne,  płatne  na pierwsze  żądanie,  zobowiązanie  gwaranta  do wypłaty
zamawiającemu pełnej kwoty zabezpieczenia w przypadku, o którym mowa w pkt 26.10 i 26.11, tj. w przypadku
nieprzedłużenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpóźniej na 30 dni przed upływem terminu ważności
dotychczasowego  zabezpieczenia  wniesionego  w innej  formie  niż  w pieniądzu,  jeżeli  wykonawca  skorzystał
z możliwości wniesienia zabezpieczenia na okres nie krótszy niż 5 lat, a okres, na jaki miało zostać wniesione
zabezpieczenie, jest dłuższy od tego okresu.

 26.13.7) Zamawiający zwraca zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez
zamawiającego za należycie wykonane.

 26.13.8) Zamawiający  może  pozostawić  na  zabezpieczenie  roszczeń  z  tytułu  rękojmi  za  wady  kwotę  nie
przekraczającą 30% zabezpieczenia. Kwota ta jest zwracana nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi
za wady.

 27. Grupy kapitałowe  

 27.1. Definicja  pojęcia  „grupa  kapitałowa”  zgodnie  z  ustawą  z  dnia  16  luty  2007  r.  o  ochronie  konkurencji  i
konsumentów (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 275 z późn. zm.) – są to wszyscy przedsiębiorcy, którzy są kontrolowani w
sposób bezpośredni lub pośredni przez jednego przedsiębiorcę, w tym również tego przedsiębiorcę.

 27.2. Definicja  pojęcia  „przedsiębiorca”  zgodnie  z  ustawą  z  dnia  16  luty  2007  r.  o  ochronie  konkurencji  i
konsumentów (t.j.  Dz.  U. z 2021 r.  poz.  275 z późn. zm.) – rozumie się  przez to  przedsiębiorcę w rozumieniu
przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców (t.j. Dz. U. z 2021 r. Poz. 162 z późn. zm.), a
także:

a) osobę fizyczną, osobę prawną, a także jednostkę organizacyjną niemającą osobowości prawnej, której ustawa
przyznaje zdolność prawną, organizującą lub świadczącą usługi o charakterze użyteczności publicznej, które nie są
działalnością gospodarczą w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców,

b)  osobę fizyczną wykonującą zawód we własnym imieniu i  na własny rachunek lub prowadzącą działalność w
ramach wykonywania takiego zawodu,

c) osobę fizyczną, która posiada kontrolę, w rozumieniu pkt 4, nad co najmniej jednym przedsiębiorcą, choćby nie
prowadziła działalności gospodarczej w rozumieniu  przepisów  ustawy   z   dnia   6   marca   2018   r. – Prawo
przedsiębiorców,  jeżeli  podejmuje  dalsze  działania  podlegające  kontroli koncentracji, o której mowa w art. 13
ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów,

d)  związek  przedsiębiorców w rozumieniu  pkt  2  ustawy o  ochronie  konkurencji  i  konsumentów,  z  wyłączeniem
przepisów dotyczących koncentracji.

 27.3. Definicja  pojęcia  „przejęcie  kontroli”  zgodnie  z  ustawą  z  dnia  16  lutego 2007  r.  o  ochronie  konkurencji  i
konsumentów (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 275 z późn. zm.) - rozumie się przez to wszelkie formy bezpośredniego lub
pośredniego uzyskania przez przedsiębiorcę uprawnień, które osobno albo łącznie, przy uwzględnieniu wszystkich
okoliczności prawnych lub faktycznych, umożliwiają wywieranie decydującego wpływu na innego przedsiębiorcę lub
przedsiębiorców; uprawnienia takie tworzą w szczególności:

a) dysponowanie bezpośrednio lub pośrednio większością głosów na zgromadzeniu wspólników albo na walnym
zgromadzeniu,  także  jako  zastawnik  albo  użytkownik,  bądź  w  zarządzie  innego  przedsiębiorcy  (przedsiębiorcy
zależnego), także na podstawie porozumień z innymi osobami,

b)  uprawnienie  do  powoływania  lub  odwoływania  większości  członków  zarządu  lub  rady  nadzorczej  innego
przedsiębiorcy (przedsiębiorcy zależnego), także na podstawie porozumień z innymi osobami,

c) członkowie jego zarządu lub rady nadzorczej stanowią więcej niż połowę członków zarządu innego przedsiębiorcy
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(przedsiębiorcy zależnego),

d)  dysponowanie  bezpośrednio  lub pośrednio większością głosów w spółce osobowej  zależnej  albo  na walnym
zgromadzeniu spółdzielni zależnej, także na podstawie porozumień z innymi osobami,

e) prawo do całego albo do części mienia innego przedsiębiorcy (przedsiębiorcy zależnego),

f) umowa przewidująca zarządzanie innym przedsiębiorcą (przedsiębiorcą zależnym) lub przekazywanie zysku przez
takiego przedsiębiorcę.

 27.4. Wykonawca,  którego oferta  została  najwyżej  oceniona na wezwanie zamawiającego składa Oświadczenie
wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w
rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 275 z
późn.  zm.),  z  innym wykonawcą,  który  złożył  odrębną ofertę,  ofertę  częściową lub wniosek o dopuszczenie  do
udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub
informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej –  załącznik nr 2 do
SWZ.

 28. Wymagania dotyczące podwykonawstwa  

 28.1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy (podwykonawcom). 

 28.2. Zamawiający  wymaga,  aby  w  przypadku  powierzenia  części  zamówienia  podwykonawcom,  Wykonawca
wskazał w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom oraz podał (o ile są
mu wiadome na tym etapie) nazwy (firmy) tych podwykonawców.

 28.3. Zamawiający  żąda,  aby  przed  przystąpieniem do  wykonania  zamówienia  wykonawca  podał  nazwy,  dane
kontaktowe oraz przedstawicieli, podwykonawców zaangażowanych w takie roboty budowlane, jeżeli są już znani.
Wykonawca zawiadamia  zamawiającego o wszelkich  zmianach w odniesieniu  do  informacji,  o  których  mowa w
zdaniu  pierwszym, w trakcie  realizacji  zamówienia,  a  także przekazuje  wymagane informacje  na  temat  nowych
podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację robót budowlanych.

 28.4. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca powoływał
się,  na  zasadach określonych w art.  118  ust.  1  ustawy Pzp,  w celu  wykazania spełniania warunków udziału  w
postępowaniu,  wykonawca jest  obowiązany  wykazać  zamawiającemu,  że proponowany inny  podwykonawca lub
wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby wykonawca
powoływał  się  w  trakcie  postępowania  o  udzielenie  zamówienia.  Przepis  art.  122  ustawy  Pzp  stosuje  się
odpowiednio.

 28.5. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy z odpowiedzialności za
należyte wykonanie tego zamówienia.

 28.6. Zamawiający  nie  zastrzega obowiązku  osobistego  wykonania  przez  Wykonawcę  kluczowych  części
zamówienia o których mowa w art. 60 uPzp.

 29. Dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty - odpowiednie pełnomocnictwa  

 29.1. W celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania,
Wykonawca składa wraz  z  ofertą  odpis  lub informację  z  Krajowego Rejestru Sądowego,  Centralnej  Ewidencji  i
Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru. 

 29.2. Wykonawca  nie  jest  zobowiązany  do  złożenia  dokumentów,  o  których  mowa  w  ust.  29.1.  SWZ,  jeżeli
zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o ile wykonawca wskazał
dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów, przy czym poprzez w/w dane należy rozumieć wskazanie przez
Wykonawcę w ofercie lub innych dokumentach załączonych do oferty np. nr KRS, nr NIP, Nr REGON.

 29.3. Jeżeli  w  imieniu  wykonawcy  działa  osoba,  której  umocowanie  do  jego  reprezentowania  nie  wynika  z
dokumentów, o których mowa w pkt 29.1., wykonawca zobowiązany jest do złożenia pełnomocnictwa lub innego
dokumentu potwierdzającego umocowanie do reprezentowania wykonawcy. 

 29.4. Punkt 29.3 stosuje się odpowiednio do osoby działającej w imieniu wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia publicznego.

 29.5. Punkty 29.1-29.3 stosuje się odpowiednio do osoby działającej w imieniu podmiotu udostępniającego zasoby
na zasadach określonych w art. 118 uPzp lub podwykonawcy niebędącego podmiotem udostępniającym zasoby na
takich zasadach.  

 29.6. W  przypadku  wskazania  przez  wykonawcę  dokumentów,  o  których  mowa  w  pkt  29.1.,  pod  określonymi
adresami  internetowymi  ogólnodostępnych  i  bezpłatnych  baz  danych,  zamawiający  może żądać  od  wykonawcy
przedstawienia tłumaczenia na język polski pobranych samodzielnie przez zamawiającego podmiotowych środków
dowodowych lub dokumentów. 

 29.7. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia i w takim przypadku Wykonawcy ustanawiają
pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu, albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy
w sprawie zamówienia publicznego.

 29.8. Przepisy  dotyczące  Wykonawcy  stosuje  się  odpowiednio  do  Wykonawców  wspólnie  ubiegających  się  o
udzielenie zamówienia.
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 29.9. W przypadku wykonawców wspólnie  ubiegających się  o  udzielenie zamówienia należy  załączyć do oferty
dokument ustanawiający pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

 29.10. Pełnomocnictwo musi przyjąć taką samą formę jak składana oferta (art. 99 § 1 KC).

 29.11. W zakresie nieuregulowanym ustawą Pzp lub niniejszą SWZ do oświadczeń i dokumentów składanych przez
Wykonawcę w postępowaniu zastosowanie mają w szczególności przepisy Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów
z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych
dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego lub konkursie (Dz.U. z 2020 r. poz. 2452) oraz w Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii
z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń,
jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz.U. z 2020 poz. 2415).

 30. Klauzula informacyjna  

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”, informuję, że: 

 30.1. Administratorem  Pani/Pana  danych  osobowych  jest  Burmistrz  Miasta  i  Gminy  Wieliczka  z  siedzibą  w
Wieliczce, 32-020 Wieliczka, ul. Powstania Warszawskiego 1;

 30.2. Inspektorem ochrony danych osobowych w Urzędzie Miasta i Gminy w Wieliczce jest Pan Jacek Krzyżaniak –
Inspektor Ochrony Danych: iod@wieliczka.eu;

 30.3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie  art.  6  ust.  1  lit.  c  RODO (przetwarzanie  jest
niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze) w celu związanym z przedmiotowym
postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego.

 30.4. Odbiorcami  Pani/Pana  danych  osobowych  będą  osoby  lub  podmioty,  którym  udostępniona  zostanie
dokumentacja  postępowania w oparciu  o art.  18 oraz art.  74 ust.  1  ustawy z  dnia 11 września 2019 – Prawo
zamówień publicznych (tj.: Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.), dalej „ustawa Pzp”; 

 30.5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 i 4 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;

 30.6. Obowiązek  podania  przez  Panią/Pana  danych  osobowych  bezpośrednio  Pani/Pana  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;  

 30.7. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany,
stosowanie do art. 22 RODO;

 30.8. Posiada Pani/Pan:

 30.8.1) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

przy czym:

na etapie trwającego postępowania:

30.8.1.1)  w przypadku gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1–3 RODO, wymagałoby
niewspółmiernie  dużego  wysiłku,  zamawiający  może  żądać  od  osoby,  której  dane  dotyczą,  wskazania
dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu.

po zakończeniu postępowania:

30.8.1.2) w przypadku gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1–3 RODO, wymagałoby
niewspółmiernie  dużego  wysiłku,  zamawiający  może  żądać  od  osoby,  której  dane  dotyczą,  wskazania
dodatkowych informacji  mających w szczególności  na celu sprecyzowanie nazwy lub daty  zakończonego
postępowania o udzielenie zamówienia

 30.8.2) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (skorzystanie z prawa
do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani
zmianą  postanowień  umowy  w  zakresie  niezgodnym  z  ustawą  Pzp  oraz  nie  może  naruszać  integralności
protokołu oraz jego załączników);

30.8.2.1) skorzystanie przez osobę, której dane dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia, o
którym mowa w art. 16 RODO, nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników;

 30.8.3) na  podstawie  art.  18  RODO  prawo  żądania  od  administratora  ograniczenia  przetwarzania  danych
osobowych z zastrzeżeniem przypadków:

30.8.3.1)  wystąpienie z  żądaniem, o którym mowa w art.  18 ust.  1  RODO, nie  ogranicza przetwarzania
danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu.

30.8.3.2)  art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do
przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej
osoby  fizycznej  lub  prawnej,  lub  z  uwagi  na  ważne  względy  interesu  publicznego  Unii  Europejskiej  lub
państwa członkowskiego);  
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 30.8.4) na podstawie art. 17 RODO prawo do usunięcia danych osobowych z zastrzeżeniem: 

30.8.4.1) ust.  3  lit  b  RODO  tj  konieczności  wywiązania  się  z  prawnego  obowiązku  wymagającego
przetwarzania na mocy prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego, któremu podlega administrator;

30.8.4.2) ust.  3 lit  d  RODO gdyż dalsze przetwarzanie jest  niezbędne do celów archiwalnych w interesie
publicznym;

30.8.4.3) ust. 3 lit e RODO gdyż dane osobowe mogą być niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony
roszczeń;

 30.8.5) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że
przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

Nie przysługuje Pani/Panu:

 30.8.6) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 

 30.8.7) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą
prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Zastępca Burmistrza
ds. Społecznych

mgr Agnieszka Szczepaniak
Dokument podpisano elektronicznie

Załączniki do SWZ:

Załącznik nr 1 Wzór Formularza oferty

Załącznik nr 2 Wzór oświadczenia o spełnianiu warunków i braku podstaw wykluczenia

Załącznik nr 3 Wzór  oświadczenia  wykonawcy  o  braku  przynależności  do  tej  samej  grupy
kapitałowej,

Załącznik nr 4 Wzór wykazu robót budowlanych

Załącznik nr 5 Wzór wykazu osób

Załącznik nr 6 Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego

Załącznik nr 7 Wzór  oświadczenia  wykonawców  wspólnie  ubiegających  się  o  udzielenie
zamówienia

Załącznik nr 8 Wzór gwarancji jakości i rękojmi za wady

Załącznik nr 9 Dokumentacja techniczna

Załącznik nr 10 Decyzja przeniesienia praw rozbudowy kanalizacji sanitarnej

Załącznik nr 11 Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych

Załącznik nr 12 Przedmiar robót
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