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SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA  
(SWZ) – zmieniona 

 
DLA 

PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO 
przeprowadzanego zgodnie z postanowieniami Regulaminu  wewnętrznego udzielania zamówień 

współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w Wodociągach Kościańskich Spółka                          
z ograniczoną odpowiedzialnością, dalej zwanego Regulaminem (tekst http://www.wodociagi-

koscian.pl/index.php/przetargi/regulamin-udzielania-zamówień-ue.html ) 
 

 
„Budowa instalacji kogeneracyjnej”, zadanie przewidziane do realizowania w ramach 
projektu „Uporządkowanie gospodarki ściekowej i zwiększenie efektywności systemu 
wodociągowego dla miasta Kościana” dofinansowanego z Programu Infrastruktura i 
Środowisko 2014-2020, Priorytet II – Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian 
klimatu, Działanie 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach 
 
Postępowanie przeprowadzane jest przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Składanie 
ofert następuje za pośrednictwem platformy zakupowej – Open Nexus, co oznacza, że na 
platformie: 

 Zamawiający będzie publikował wszelkie dokumenty i informacje dotyczące postępowania; 
 Wykonawcy będą: składać oferty i wszystkie wymagane dokumenty, wnosić zapytania lub 

prośby o wyjaśnienia kierowane do Zamawiającego oraz składać wyjaśnienia i uzupełnienia 
złożonej oferty na wezwanie Zamawiającego, 

 Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia oferty w wyznaczonym terminie w siedzibie 
Zamawiającego w formie pisemnej w zamkniętej kopercie,  

 
 
Platforma zakupowa znajduje się na stronie:  
http://www.wodociagi-koscian.pl/index.php/przetargi/platforma-zakupowa.html  
 
 

 

 
ZATWIERDZAM 

/-/ Dawid Borkowski 
Prezes Zarządu 

                                                                       Kościan, dnia 20-12-2022 r. 
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TOM I 
 

INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW (IDW) 
 
 
 
 
 
Wykonawca, poprzez złożenie Oferty, akceptuje w pełni i bez zastrzeżeń warunki jakim 

podporządkowana jest niniejsza Umowa, jako jedyną podstawę niniejszego 

postępowania przetargowego, niezależnie od tego, jakie mogą być jego własne warunki 

sprzedaży, od których niniejszym odstępuje. Wykonawcy są zobowiązani dokładnie 

zapoznać się i zastosować do wszystkich instrukcji, formularzy, warunków umowy i 

specyfikacji zawartych w niniejszej SWZ. 
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1. Nazwa i adres Zamawiającego 
 

„Wodociągi Kościańskie” Sp. z o.o., ul. Czempińska 2, 64 – 000 Kościan, zwana dalej 
Zamawiającym. 

Dane kontaktowe: 
JRP, ul. Czempińska 2, 64 – 000 Kościan 
tel. 65 512 13 88 
E-mail: a.wojcieszak@wodociagi-koscian.pl 
 
Godziny pracy Spółki: 700 – 1500 od poniedziałku do piątku. 
 
Adres strony internetowej, na której jest prowadzone postępowanie i na której będą dostępne 
wszelkie dokumenty związane z prowadzoną procedurą: 
http://www.wodociagi-koscian.pl/index.php/przetargi/platforma-zakupowa.html  

 

2. Definicje 
Na potrzeby niniejszej SWZ za Wykonawcę - uważa się osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę 
organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, która ubiega się o udzielenie zamówienia 
publicznego, złożyła ofertę lub zawarła umowę w sprawie zamówienia publicznego. 

 

3. Tryb udzielania zamówienia 
3.1. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego              

o wartości szacunkowej nie przekraczającej 5 350 000 EURO, na podstawie przepisów 
„Regulaminu wewnętrznego udzielania zamówień współfinansowanych ze środków Unii 
Europejskiej w Wodociągach Kościańskich Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” , zwanej 
dalej Regulaminem. 

3.2. Jeżeli w treści SWZ Zamawiający w zapisach odwołuje się do ustawy z dnia 11 września 2019r. 
Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2022 r. poz. 1710) - dalej zwanej Pzp to zapisy 
ustawy mają zastosowanie. 

3.3. Szacunkowa wartość zamówienia nie przekracza kwoty określonej w obwieszczeniu Prezesa 
Urzędu Zamówień Publicznych wydanych na podstawie art. 3 ust. 2 i art. 30 ust. 4 Pzp. 

3.4. Zamawiający przewiduje zastosowanie tzw. procedury odwróconej, o której mowa w art. 139 ust. 
1 Pzp, tj. Zamawiający najpierw dokona badania i oceny ofert, a następnie dokona kwalifikacji 
podmiotowej Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, w zakresie braku podstaw 
wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu. 

3.5. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej. 
3.6. Do postępowania stosuje się przepisy dotyczące zamawiania robót budowlanych. 

 

4. Opis przedmiotu zamówienia 
Przedmiotem zamówienia jest sporządzenie kompletnej dokumentacji projektowej wraz z 
uzyskaniem stosownych zgód, decyzji, opinii, warunków i prawomocnej decyzji pozwolenia na 
budowę, a także roboty budowlane, polegające na budowie kontenerowego obiektu jednostki 
wytworzenia energii elektrycznej, ciepła w wysokosprawnej kogeneracji zasilanej biogazem wraz z 
dostosowaniem obiektu do istniejącej już infrastruktury, na potrzeby Oczyszczalni Ścieków dla miasta 
Kościana, zlokalizowanej w Kościanie, przy ul. Kanałowej 1.  

 
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiony został w Tomie III niniejszej SWZ 
[Opis przedmiotu zamówienia]. 

 
4.1. Jeśli w dokumentacji przetargowej zostało wskazane pochodzenie (marka, znak towarowy, 

producent, dostawca) materiałów lub normy, aprobaty, specyfikacje i systemy, o którym mowa w 
art. 99 ust. 5 Pzp, Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów lub rozwiązań równoważnych 
pod warunkiem, że zagwarantują one prawidłową realizację robót oraz zapewnią uzyskanie 
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parametrów technicznych nie gorszych od założonych w wyżej wymienionych dokumentach, tj. 
w szczególności odnosząc się do wskazanych danych technicznych. 

4.2. Wspólny Słownik Zamówień (CPV)  
 

 
Kod CPV 

 
Nazwa CPV 
 

71221000-3 Usługi architektoniczne w zakresie obiektów budowlanych  

71320000-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania 

71322000-1 Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej, 

45200000-9 
Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub 
ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej 

45252100-9 Zakłady oczyszczania ścieków 

45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne  

45310000-3 Prace dotyczące wykonania instalacji elektrycznej 

5. Zamówienia częściowe 
 Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych 

6. Informacja o przewidywanych zamówieniach, o których mowa w 
art. 214 ust. 1 pkt. 7 Pzp jeżeli Zamawiający przewiduje udzielenie 
takich zamówień – zamówienia uzupełniające (Regulamin) 
Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt. 
7 Pzp. 

7. Termin wykonania zamówienia 
Terminy realizacji przedmiotu umowy: do dnia 30.11.2023 r., w tym termin złożenia                             
wniosku o wydanie decyzji pozwolenia na budowę przez Wykonawcę zostaje określony do dnia 
31.05.2023 r. 

8. Informacja o ofercie wariantowej i umowie ramowej 
8.1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 
8.2. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.  

9. Warunki udziału w postępowaniu i niepodleganie wykluczeniu z 
postępowania oraz opis dokonywania oceny spełniania warunków 
udziału w postępowaniu 

9.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 
9.1.1) nie podlegają wykluczeniu w okolicznościach, o których mowa w § 24 ust. 1  pkt. 1-5 

Regulaminu (pkt. 9.3 i 9.4 IDW). 
9.1.2) spełniają warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego w ogłoszeniu 

o zamówieniu i SWZ. 
9.2. Warunki udziału w postępowaniu: 

9.2.1) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału 
w postępowaniu, dotyczące: 
a) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności w 

sytuacji gdy  przepisy  prawa nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, 
b) sytuacji ekonomicznej lub finansowej, 
c) posiadania  wiedzy i doświadczenia w dziedzinie, w której realizowane ma być 
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zamówienie,  
d) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do 

wykonania  zamówienia lub przedstawią  pisemne zobowiązanie innych podmiotów 
do udostępnienia  potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania 
zamówienia, 

- określone przez Zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu i IDW. 
9.3. Określenie warunków udziału w postępowaniu. 

9.3.1) Zamawiający nie określa warunku udziału w postępowaniu, o którym mowa w pkt. 9.2.1) 
lit. a) IDW. 

9.3.2) Wykonawca spełni warunek udziału w postępowaniu dotyczący sytuacji ekonomicznej lub 
finansowej, o którym mowa w pkt. 9.2.1) lit. b) IDW, jeżeli wykaże, że: 

a) posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości 1.000.000 PLN, 
W przypadku składania oferty wspólnej ww. warunek musi spełniać co najmniej 
jeden z wykonawców w całości. 

b) jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej 
działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną 
ubezpieczenia nie niższą niż 1.000.000,00 PLN. 
W przypadku składania oferty wspólnej ww. warunek musi spełniać co najmniej 
jeden z wykonawców w całości. 

9.3.3) Wykonawca spełni warunek dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej, o którym 
mowa w pkt. 9.2.1) lit c) i d) IDW, jeżeli wykaże, że: 

a) wykonał nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu 
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie:  
 co najmniej jedno zadanie polegające na budowie instalacji kogeneracyjnej o 

mocy co najmniej 80 kW opartej na biogazie produkowanym z osadów 
ściekowych (w formie zaprojektuj i wybuduj) o wartości nie mniejszej niż 
1.000.000,00 PLN netto. 

W przypadku składania oferty wspólnej ww. warunek musi spełniać jeden lub 
wspólnie wszyscy wykonawcy w ramach konsorcjum. 

b) dysponuje następującymi osobami skierowanymi przez wykonawcę do realizacji 
zamówienia publicznego, odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi: 

 Kierownik budowy (1 osoba) – posiadająca co najmniej 5 – letnie 
doświadczenie zawodowe na stanowisku kierownika budowy, w tym w realizacji 
co najmniej 1 roboty polegającej na budowie instalacji kogeneracyjnej oraz 
uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności 
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, 
gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń lub odpowiadające 
im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej 
obowiązujących przepisów, 

 Kierownik robót konstrukcyjno – budowlanych (1 osoba) – posiadającą co 
najmniej 5 – letnie doświadczenie zawodowe na stanowisku kierownika robót 
konstrukcyjno - budowlanych, oraz uprawnienia do kierowania robotami 
budowlanymi w specjalności konstrukcyjno – budowlanej bez ograniczeń lub 
odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na 
podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, 

 Kierownika robót elektrycznych i AKPiA (1 osoba) – posiadającą co najmniej 
roczne (1 rok) doświadczenie zawodowe na stanowisku kierownika robót 
elektrycznych, w tym w realizacji co najmniej 1 roboty polegającej na budowie 
instalacji kogeneracyjnej oraz uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi 
w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i 
elektroenergetycznych lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, 
które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, 
 
W przypadku składania oferty wspólnej ww. warunek musi spełniać jeden lub 
wspólnie wszyscy wykonawcy w ramach konsorcjum. 

 
9.3.4) Zamawiający akceptuje zagraniczne uprawnienia uznane w zakresie i na zasadach 

określonych ustawą z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji 
zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U z 2020 r. poz. 
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220); w przypadku zaproponowania osób wchodzących w skład zespołu, które nie znają 
języka polskiego, Wykonawca powinien zapewnić tłumacza.  

9.3.5) Ilekroć Zamawiający wymaga określonych uprawnień budowlanych, uzyskanych na 
podstawie aktualnie obowiązującej ustawy Prawo budowlane (lub też na podstawie 
wcześniej obowiązujących przepisów), rozumie się przez to również odpowiadające im 
uprawnienia wydane na podstawie odpowiednich przepisów prawa państw członkowskich 
Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państw członkowskich Europejskiego 
Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze 
Gospodarczym, nabyte w celu wykonywania określonych zawodów regulowanych lub 
określonych działalności, jeżeli te kwalifikacje zostały uznane na zasadach przewidzianych 
w ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych 
nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej. 

9.3.6) Doświadczenie wskazanych osób liczone jest jako faktycznie pełnienie samodzielnych 
funkcji kierowniczych na budowach. Jeżeli w tym samym okresie czasowym osoba pełniła 
funkcję na kilku budowach, przy ocenie spełniania wymaganego warunki, liczony będzie 
jeden (najdłuższy) okres pełnienia funkcji kierowniczej na budowie.  

9.3.7) Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów musi udowodnić 
Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami 
tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania 
mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia lub inny 
podmiotowy środek dowodowy potwierdzający tą okoliczność. 

9.3.8) Zamawiający ocenia, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności 
techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na 
wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy 
nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w § 25 ust. 1 
Regulaminu. 

9.3.9) Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, 
odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za 
szkodę poniesioną przez zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych 
zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy. 

9.3.10) Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, 
podmiotu, o którym mowa art. 118 ust. 1 Pzp, nie potwierdzają spełnienia przez 
wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów 
podstawy wykluczenia, zamawiający żąda, aby wykonawca w terminie określonym przez 
zamawiającego zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami albo wykazał, że 
samodzielnie spełnia warunki udziału w postępowaniu. Wykonawca nie może, po upływie 
terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo ofert, 
powoływać się na zdolności lub sytuację podmiotów udostępniających zasoby, jeżeli na 
etapie składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo ofert nie 
polegał ona w danym zakresie na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających 
zasoby. 

9.3.11) W celu oceny, czy wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów 
na zasadach określonych w art. 118 ust. 1 Pzp, będzie dysponował niezbędnymi 
zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz 
oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty 
dostęp do ich zasobów, zamawiający żąda dokumentów, które określają w szczególności: 

a) zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu; 
b) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy 

wykonywaniu zamówienia publicznego; 
c) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia 

publicznego; 
d) czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do 

warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji 
zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane, których wskazane 
zdolności dotyczą. 

W związku z powyższym Zamawiający zaleca, aby zobowiązanie innego podmiotu, o 
którym mowa w pkt 9.3.7) IDW, zawierało w szczególności w/w informacje. 

9.4. Zgodnie z § 25 ust. 1 Regulaminu z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się: 
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9.4.1) wykonawcę, który z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał albo nienależycie 
wykonał w istotnym stopniu wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia lub umowę 
koncesji, zawartą z zamawiającym, co doprowadziło do rozwiązania umowy lub 
zasądzenia odszkodowania; 

9.4.2) wykonawcę, który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu lub nie został 
zaproszony do złożenia ofert, lub nie wykazał braku podstaw wykluczenia; 

9.4.3) wykonawcę będącego osobę fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo: 
a) o którym mowa w art. 165a, art. 181-188, art. 189a, art. 218-221, art. 228-230a, art. 

250a, art. 258 lub art. 270-309 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz. 
U. z 2021 poz. 2345) lub art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie 
(Dz. U. z 2022 r. poz. 180 ze zm.), 

b) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 ustawy z dnia 6 
czerwca 1997 r. - Kodeks karny, 

c) skarbowe, 
9.4.4) wykonawcę, 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 skazanego za 
przestępstwo, o którym mowa w pkt. 3); 

9.4.5) wykonawcę, wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję 
administracyjna o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie 
społeczne lub zdrowotne, chyba że wykonawca dokonał płatności należnych podatków, 
opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub 
grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności; 

9.4.6) wykonawcę, który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa wprowadził 
zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji, że nie podlega wykluczeniu, 
spełnia warunki udziału w postępowaniu lub obiektywne i niedyskryminacyjne kryteria, lub 
który zataił te informacje lub nie jest w stanie przedstawić wymaganych dokumentów; 

9.4.7) wykonawcę, który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje 
wprowadzające w błąd zamawiającego, mogące mieć istotny wpływ na decyzje 
podejmowane przez zamawiającego w postępowaniu o udzielnie zamówienia; 

9.4.8) wykonawcę, który bezprawnie wpływał lub próbował wpłynąć na czynności 
zamawiającego lub pozyskać informacje poufne, mogące dać mu przewagę w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia; 

9.4.9) wykonawcę, który brał udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia lub 
którego pracownik, a także osoba wykonująca pracę na podstawie umowy zlecenia, o 
dzieło agencyjnej lub innej umowy o świadczenie usług, brał udział w przygotowaniu 
takiego postępowania, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być 
wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w 
postępowaniu; 

9.4.10) wykonawcę, który z innymi wykonawcami zawarł porozumienie mające na celu zakłócenie 
konkurencji między wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia, co 
zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych; 

9.4.11) wykonawcę będącego podmiotem zbiorowym, wobec którego sąd orzekł zakaz ubiegania 
się o zamówienia publiczne na podstawie ustawy z dnia 28 października 2002 r. o 
odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz. U. 
z 2020 poz. 358); 

9.4.12) wykonawcę, wobec którego orzeczono tytułem środka zapobiegawczego zakaz ubiegania 
się o zamówienia publiczne; 

9.4.13) wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację, ogłoszono upadłość, którego 
aktywami zarządza likwidator lub sąd, zawarli układ z wierzycielami, których działalność 
gospodarcza jest zawieszona albo znajdują się oni w innej tego rodzaju sytuacji 
wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej 
procedury, 

9.4.14) wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 
16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 poz. 1076), złożyli 
odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, 
chyba że wykażą, że istniejąca między nimi powiązania nie prowadzą do zakłócenia 
konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 
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9.5. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu, wymaganych od Wykonawców oraz 
przesłanek wykluczenia zostanie dokonana na podstawie złożonych dokumentów i oświadczeń, 
określonych w pkt 10 IDW. 

9.6. Niespełnienie chociażby jednego warunku udziału w postępowaniu lub spełnienie chociażby 
jednej przesłanki wykluczenia z postępowania, skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z 
postępowania.  

10. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć 
Wykonawcy w celu potwierdzenia: spełniania warunków udziału w 
postępowaniu i braku podstaw do wykluczenia z udziału w 
postępowaniu. 

10.1. Do oferty w celu wstępnego potwierdzenia, że wykonawca nie podlega wykluczeniu i 
spełnia warunki udziału w postępowaniu określonych w pkt. 9 IDW, wykonawca dołącza 
aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w 
postępowaniu oraz o braku podstaw wykluczenia z postępowania – Załącznik nr 
2A i 2B IDW. 

Oświadczenia należy złożyć wraz z ofertą w postaci elektronicznej opatrzonej 
kwalifikowanym podpisem elektronicznym. 

10.2. Zgodnie z art. 139 ust. 1 Pzp zamawiający w postępowaniu najpierw dokona oceny 
ofert, a następnie zbada, czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako 
najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w 
postępowaniu.  

10.3. W celu potwierdzenia spełniania warunku dotyczącego sytuacji ekonomicznej lub 
finansowej określonego w pkt. 9.3.2) IDW zamawiający żąda od wykonawcy: 

10.3.1). Informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej 
potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność 
kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem 
terminu składania oferty, 

10.3.2). Dokumentów potwierdzających, że wykonawca jest ubezpieczony od 
odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z 
przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez zamawiającego. 

10.3.3). Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może złożyć dokumentów 
dotyczących sytuacji finansowej lub ekonomicznej wymaganych przez 
zamawiającego, może złożyć inny dokument, który w wystarczający sposób 
potwierdza spełnianie opisanego przez zamawiającego warunku udziału w 
postępowaniu.   

10.4. W celu potwierdzenia spełniania warunków dotyczącego zdolności technicznej lub 
zawodowej określonego w pkt. 9.3.3) IDW zamawiający żąda od wykonawcy: 

10.4.1). Wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat 
przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w 
postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, 
wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na 
rzecz których roboty te zostały wykonane (Załącznik nr 3), z załączeniem dowodów 
określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności 
informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa 
budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są 
referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty 
budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym 
charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne 
dokumenty, 

10.4.2). Wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia 
publicznego, odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z 
informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych (posiadanych uprawnień do 
kierowania robotami budowlanymi) i doświadczenia niezbędnych do wykonania 
zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz 
informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami – Załącznik nr 4), 

10.5. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu 
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zamawiający żąda następujących dokumentów: nie dotyczy. 

Dokumenty wskazane w pkt 10.3, 10.4, należy złożyć w oryginale w postaci dokumentu 
elektronicznego lub elektronicznej kopii dokumentu lub oświadczenia poświadczonej za 
zgodność z oryginałem. Dokumenty wskazane w pkt 10.3, 10.4 Wykonawca będzie 
obowiązany złożyć w terminie wskazanym przez Zamawiającego, nie krótszym niż 5 dni, 
określonym w wezwaniu wystosowanym przez Zamawiającego do Wykonawcy po otwarciu 
ofert. Dokumenty wskazane w pkt 10.3, 10.4, powinny być aktualne na dzień złożenia.  

 
10.6. Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli zamawiający, uwzględniając wagę i 

szczególne okoliczności czynu wykonawcy, uzna za wystarczające dowody przedstawione 
na podstawie § 25 ust. 1 Regulaminu. 

10.7. Zamawiający żąda od wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych 
podmiotów na zasadach określonych w art. 118 ust. 1 Pzp, załączenia do oferty 
dokumentów wymieniony w pkt. 9.3.7) i 10.1 IDW (Załącznik 2B w części dotyczącej 
podmiotów udostępniających zasoby).  

10.8. Zamawiający żąda od wykonawcy przedstawienia w ofercie dokumentu wymienionego w 
pkt. 10.1 IDW (Załącznik 2B w części dotyczących podwykonawców), dotyczących 
podwykonawcy, któremu zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia, a który nie 
jest podmiotem, na którego zdolnościach lub sytuacji wykonawca polega na zasadach 
określonych w art. 118 ust. 1 Pzp. 

10.9. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców dokument 
wymieniony w pkt. 10.1 IDW składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o 
zamówienie.  

10.10. Jeżeli w dokumentach składanych w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w 
postępowaniu, kwoty będą wyrażane w walucie obcej, kwoty te zostaną przeliczone na PLN 
wg średniego kursu PLN  w  stosunku do walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank 
Polski (Tabela A kursów średnich walut obcych) z dnia przekazania opublikowania 
ogłoszenia (wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia). 

10.11. Dokumenty sporządzone w języku obcym należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język 
polski.  

11. Zasady składania oświadczeń i dokumentów oraz wyboru oferty. 
11.1. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia 

wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, 
warunków udziału w postępowaniu, zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu 
Formularz oferty (załącznik nr 1 IDW). 

11.2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie składa 
każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie te musi 
potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w 
zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu 
oraz brak podstaw wykluczenia. 

11.3. Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających 
spełnianie warunków udziału w postępowaniu i brak podstaw wykluczenia z postępowania, jeżeli 
zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego wykonawcy lub 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 (Dz. U. z 2021 r. poz. 2070). 

11.4. Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę części zamówienia, których wykonanie 
zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez wykonawcę firm podwykonawców. 

11.5. Jeżeli wykaz, oświadczenia lub inne złożone przez wykonawcę dokumenty będą budzić 
wątpliwości zamawiającego, może on zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na 
rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, o dodatkowe informacje lub dokumenty w tym 
zakresie. 

11.6. Oświadczenia, o których mowa 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 r. poz. 2415), dalej 
zwanego Rozporządzeniem, dotyczące wykonawcy i innych podmiotów, na których zdolnościach 
lub sytuacji polega wykonawca na zasadach określonych w art. 118 ust 1 Pzp oraz dotyczące 
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podwykonawców, składane są w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego 
opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub elektronicznej kopii 
zobowiązania poświadczonej za zgodność z oryginałem. 

11.7. Dokumenty, o których mowa w Rozporządzeniu, inne niż oświadczenia, o których mowa w pkt 
11.9 IDW, składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność w oryginale w postaci 
dokumentu elektronicznego opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub 
elektronicznej kopii zobowiązania poświadczonej za zgodność z oryginałem. 

11.8. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot, na 
którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się o 
udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów, które 
każdego z nich dotyczą.  

11.9. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii 
dokumentów, o których mowa w Rozporządzeniu, innych niż oświadczenia, wyłącznie wtedy, gdy 
złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości. 

11.10. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. 
11.11. Jeżeli wykonawca nie złoży oświadczenia, o którym mowa w pkt 10.1. IDW, oświadczeń lub 

dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu, spełnianie przez 
oferowane roboty budowlane wymagań określonych przez zamawiającego lub brak podstaw 
wykluczenia, lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, 
oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez 
zamawiającego wątpliwości, zamawiający wzywa do ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia 
lub do udzielania wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia, 
uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta wykonawcy podlega odrzuceniu 
albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. 

11.12. Jeżeli wykonawca nie złoży wymaganych pełnomocnictw albo złoży wadliwe pełnomocnictwa, 
zamawiający wzywa do ich złożenia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich 
złożenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie 
postępowania. 

11.13. Zamawiający wzywa także, w wyznaczonym przez siebie terminie, do złożenia wyjaśnień 
dotyczących oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w 
postępowaniu, spełnianie przez oferowane roboty budowlane wymagań określonych przez 
zamawiającego oraz brak podstaw wykluczenia - wskazanych w ogłoszeniu o zamówieniu i 
specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

11.14. Jeżeli wykaz, oświadczenia lub inne złożone przez wykonawcę dokumenty budzą wątpliwości 
zamawiającego, może on zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz którego 
roboty budowlane były wykonane, o dodatkowe informacje lub dokumenty w tym zakresie. 

11.15.  Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie 
zamówienia, zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać wykonawców do 
złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie 
podlegają wykluczeniu, spełniają warunki udziału w postępowaniu, a jeżeli zachodzą 
uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są 
już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów. 

12. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia.  
12.1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia (konsorcjum) powinni 

spełniać warunki udziału w postępowaniu oraz złożyć dokumenty potwierdzające spełnianie tych 
warunków zgodnie z zapisami zawartymi w pkt 9 i 10 IDW. Ponadto tacy Wykonawcy ustanawiają 
Pełnomocnika do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu albo reprezentowania ich w 
postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Zaleca się, aby 
Pełnomocnikiem był jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. 
Dokument ustanawiający Pełnomocnika (pełnomocnictwo) powinien być dołączony do oferty w 
postaci elektronicznej. 
Pełnomocnictwo powinno: 

1) jednoznacznie określać postępowanie, do którego się odnosi i precyzować zakres 
umocowania, 

2) wymieniać wszystkich Wykonawców, którzy wspólnie ubiegają się o udzielenie 
zamówienia, 

12.2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia wskazują zgodnie z art. 117 ust. 4 
Pzp w formularzu oferty, które prace wykonują poszczególni wykonawcy. 
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12.3. Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z Pełnomocnikiem ze skutkiem dla 
wszystkich Wykonawców składających ofertę wspólną. 

12.4. Wspólnicy spółki cywilnej są wykonawcami wspólnie ubiegającymi się o udzielenie zamówienia. 
12.5. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o niniejsze zamówienie, których oferta zostanie uznana za 

najkorzystniejszą, przed podpisaniem umowy o realizację zamówienia, są zobowiązani przekazać 
Zamawiającemu stosowne porozumienie (umowę) zawierające w swojej treści następujące 
postanowienia:  

1) sposób ich współdziałania, 
2) zakres prac powierzonych do wykonania każdemu z nich, 
3) solidarną odpowiedzialność za wykonanie zamówienia, 
4) zaleca się, aby porozumienie zawierało wskazanie, że jeden  

z Wykonawców jest upoważniony do zaciągania zobowiązań i do przyjmowania instrukcji na 
rzecz i w imieniu wszystkich wykonawców razem i każdego z osobna oraz przyjmowania 
płatności od Zamawiającego.  

5) czas obowiązywania umowy, który nie może być krótszy, niż okres obejmujący realizację 
zamówienia oraz czas trwania gwarancji jakości i rękojmi. 

13. Wadium 
Zamawiający nie żąda wniesienia wadium. 

14. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania 
umowy 

14.1. Zabezpieczenie ustala się w wysokości 5% ceny całkowitej podanej w ofercie. Wykonawca wnosi 
zabezpieczenie przed podpisaniem umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

14.2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na 
rachunek bankowy zamawiającego 93 8666 0004 2002 0101 3694 0005. Wniesienie 
zabezpieczenia należytego wykonania umowy w pieniądzu przelewem na rachunek bankowy 
wskazany przez zmawiającego będzie skuteczne z chwila uznania tego rachunku bankowego 
kwotą zabezpieczenia (wpływ środków pieniężnych na rachunek bankowy wskazany przez 
zamawiającego musi nastąpić przed podpisaniem umowy w sprawie zamówienia publicznego). 

14.3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wnoszone w jednej lub w kilku 
następujących formach, o których mowa w § 19 ust. 1 Regulaminu. 
1) pieniądzu, 
2) poręczeniach bankowych, 
3) gwarancjach bankowych, 
4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 
W przypadku wniesienie zabezpieczenia w formach, o których mowa w § 19 ust. 1 Regulaminu 
wykonawca składa oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie zabezpieczenia w tych 
formach. 

14.4. Z zastrzeżeniem pkt. 14.5. IDW, z treści gwarancji i poręczeń, o których mowa w § 19 ust. 1 
Regulaminu musi wynikać bezwarunkowe, nieodwołalne i na pierwsze pisemne żądanie 
zamawiającego (beneficjenta), zobowiązanie gwaranta do zapłaty na rzecz zamawiającego kwoty 
stanowiącej 5% ceny całkowitej podanej w ofercie, z tytułu niewykonania lub nienależytego 
wykonania umowy w sprawie zamówienia publicznego przez wykonawcę (zobowiązanego). 

14.5.  Zamawiający zwraca zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania 
przez zamawiającego za należycie wykonane. Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń 
z tytułu rękojmi za wady nie może przekraczać 30% wysokości zabezpieczenia. 

14.6. Z treści gwarancji i poręczeń, o których mowa w  § 19 ust. 1 Regulaminu musi wynikać, że kwota 
pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady wynosi 30% wysokości 
zabezpieczenia. 

14.7. Za zgodą zamawiającego wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub 
kilka form, o których mowa w § 19 ust. 1 Regulaminu. Zmiana formy zabezpieczenia musi być 
dokonana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości. 

14.8. Z dokumentu stwierdzającego wniesienie zabezpieczenia w formie innej niż w pieniądzu, musi 
wynikać, że zabezpieczenie dotyczy należytego wykonania umowy w sprawie zamówienia 
publicznego na „Budowa instalacji kogeneracyjnej” oznaczenie sprawy: 7/ZP/JRP/2022. 

14.9. Zamawiający nie wyraża zgody na tworzenie zabezpieczenia przez potrącenia z należności za 
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częściowo wykonane roboty budowlane. 
14.10. Jeżeli wykonawca wnosi zabezpieczenie w walucie obcej, kwota zabezpieczenia zostanie 

przeliczona na PLN wg średniego kursu PLN w stosunku do walut obcych ogłaszanego przez 
Narodowy Bank Polski (Tabela A kursów średnich walut obcych) obowiązującego z dnia 
przekazania opublikowania ogłoszenia (wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia). 

14.11. Jeżeli zabezpieczenie zostanie wniesione w formach, o których mowa w § 19 ust. 1 Regulaminu 
i kwota zabezpieczenia zostanie w tych formach określona w walucie obcej, kwota zabezpieczenia 
zostanie przeliczona na PLN wg średniego kursu PLN w stosunku do walut obcych ogłaszanego 
przez Narodowy Bank Polski (Tabela A kursów średnich walut obcych) w dniu przekazania 
opublikowania ogłoszenia (wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia). 

14.12. Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, zamawiający przechowuje je na oprocentowanym 
rachunku bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami 
wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone 
o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek 
bankowy wykonawcy. 

15. Termin związania ofertą 
 

1. Wykonawca będzie związany ofertą od dnia upływu terminu składania ofert, przy czym 
pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert, 
przez okres 60 dni.  

2. W przypadku gdy wybór najkorzystniejszej oferty nie nastąpi przed upływem terminu związania 
ofertą, o którym mowa w pkt. 1, Zamawiający przed upływem terminu związania ofertą, zwróci 
się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o wskazany przez niego 
okres, nie dłuższy niż 60 dni. 

3. Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli wykonawca nie wyrazi zgody na przedłużenie terminu 
związania ofertą. 

16. Opis sposobu przygotowania oferty i dokumentów / oświadczeń 
składanych wraz z ofertą 

16.1. Każdy wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 
16.2. Oferta winna być sporządzona w formie elektronicznej pod rygorem nieważności. Wykonawca 

składa ofertę na platformie zakupowej OPEN NEXUS, przy czym ofertę wraz z załącznikami 
należy złożyć za pośrednictwem „Formularza składania oferty”, dostępnego na platformie 
zakupowej OPEN NEXUS. Oferta musi być napisana w języku polskim, powinna być 
sporządzona czytelnie oraz opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę 
upoważnioną.  

16.3. Sposób złożenia oferty i dokumentów elektronicznych, w tym podpisywanie dokumentów 
kwalifikowanym podpisem elektronicznym, a także zasady korzystania z portalu, opisane 
zostały w „Instrukcji dla wykonawców” (Załącznik nr 7 IDW) oraz w „Regulaminie Internetowej 
Platformy zakupowej platformazakupowa.pl Open Nexus Sp. z o. o.” dostępnych pod adresem 
www.platformazakupowa.pl;  

16.4. Wykonawca przystępując do postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego 
akceptuje warunki korzystania z platformy, określone w Regulaminie wymienionym w pkt. 16.3. 
oraz uznaje go za wiążący. 

16.5. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii 
dokumentów lub oświadczeń musi być zgodny z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu 
Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie użycia środków komunikacji 
elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz udostępniania i 
przechowywania dokumentów elektronicznych oraz w rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 
26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od 
wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Zamawiający preferuje format plików: 
pdf, zip. 

16.6. Dokumenty sporządzone w języku innym niż polski, składane są wraz z tłumaczeniem na język 
polski. 

16.7. Treść oferty musi odpowiadać treści SWZ. 
16.8. Wzór formularza oferty stanowi Załącznik nr 1 IDW. 
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16.9. Oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania wykonawcy 
(wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia). Oznacza to, iż jeżeli z 
dokumentu(ów) określającego(ych) status prawny wykonawcy(ów) lub 
pełnomocnictwa(pełnomocnictw) wynika, iż do reprezentowania wykonawcy(ów) 
upoważnionych jest łącznie kilka osób dokumenty wchodzące w skład oferty muszą być 
podpisane przez wszystkie te osoby. 

16.10. Jeżeli wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, wraz z ofertą składa się pełnomocnictwo. 
Pełnomocnictwo powinno być załączone w formie elektronicznej opatrzonej 
kwalifikowanym podpisem elektronicznym. 

16.11. Wzory dokumentów dołączonych do niniejszej IDW powinny zostać wypełnione przez 
wykonawcę i dołączone do oferty bądź przygotowane przez wykonawcę w formie zgodnej z 
niniejszą IDW. 

16.12. Dokumenty wchodzące w skład oferty mogą być przedstawiane w formie oryginałów lub 
poświadczonych przez wykonawcę za zgodność z oryginałem kopii. Oświadczenia 
sporządzane na podstawie wzorów stanowiących załączniki do niniejszej SWZ powinny być 
złożone w formie oryginału. Zgodność z oryginałem wszystkich zapisanych stron kopii 
dokumentów wchodzących w skład oferty musi być potwierdzona przez osobę (lub osoby, 
jeżeli do reprezentowania wykonawcy upoważnione są dwie lub więcej osoby) podpisującą 
(podpisujące) ofertę zgodnie z treścią dokumentu określającego status prawny wykonawcy lub 
treścią załączonego do oferty pełnomocnictwa. 
Dokumenty wchodzące w skład oferty Wykonawca będzie obowiązany złożyć w 
oryginale w postaci dokumentu elektronicznego lub elektronicznej kopii dokumentu lub 
oświadczenia poświadczonej za zgodność z oryginałem. 

16.13. Kompletna oferta musi zawierać: 
16.13.1) Wypełniony formularz oferty, opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym – 

zalecamy 1 odrębny plik – Załącznik nr 1 IDW. 
16.13.2) Wypełnione oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 

(Załącznik nr 2A) i oświadczenie Wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia z 
postępowania (Załącznik nr 2B)  w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym 
podpisem elektronicznym – zalecany 1 odrębny plik. 

16.13.3) W przypadku podpisania oferty przez pełnomocnika oraz w przypadku wykonawców 
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, pełnomocnictwo opatrzone 
kwalifikowanym podpisem elektronicznym – zalecany 1 odrębny plik. 

16.13.4) W przypadku polegania na zdolnościach innego podmiotu zobowiązanie tego podmiotu 
do oddania Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia, 
opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym – zalecany 1 odrębny plik. 

Wszystkie w/w dokumenty elektroniczne stanowiące ofertę zaleca się skompresować 
do jednego pliku np. zip. 

16.14. Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert określonym w niniejszej SWZ 
wycofać ofertę za pośrednictwem „Formularza składania oferty”. Z uwagi na to, że złożona 
oferta zostaje zaszyfrowana, nie ma możliwości zmiany oferty poprzez jej edycję, a wyłącznie 
poprzez wycofanie oferty i złożenie nowej. Złożenie nowej oferty w miejsce wycofanej należy 
wykonać przed upływem terminu składania ofert.  

16.15. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi wykonawca. 
16.16. Wykonawcy przedstawiają ofertę zgodnie ze wszystkimi wymaganiami określonymi w SWZ. 
16.17. Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów 

o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli wykonawca, nie później niż w terminie składania 
ofert zastrzegł, że nie mogę być one udostępniane oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje 
stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. W takim przypadku wykonawca wyodrębnia taką 
informację w formie osobnego pliku celem zachowania przez Zamawiającego tajemnicy. Plik 
ten ma być wyraźnie oznaczony odrębną nazwą np. „Tajemnica przedsiębiorstwa”. 
Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za niezgodne z SWZ przygotowanie ww. pliku 
przez Wykonawcę. Wykonawca nie może zastrzec nazwy (firmy) oraz jego adresu, a także 
informacji dotyczących ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków 
zawartych w jego ofercie. 

17. Miejsce i termin składania ofert 
17.1. Ofertę należy złożyć wraz z załącznikami za pośrednictwem „Formularza składania oferty” 

na platformie zakupowej OPEN NEXUS do dnia 04.01.2023 r. do godz. 9:00.  
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17.2. Otwarcie ofert nastąpi dnia 04.01.2023 r. o godz. 9:30 w „Wodociągi Kościańskie” Sp. z o.o., 
ul. Czempińska 2, 64 – 000 Kościan;  

17.3. Jeżeli w ofercie wykonawca poda cenę napisaną słownie inną niż cenę napisaną cyfrowo, 
podczas otwarcie ofert zostanie podana cena napisana cyfrowo. 

17.4. Zgodnie z § 21 ust. 1 Regulaminu niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieszcza na 
stronie internetowej oraz na platformie zakupowej OPEN NEXUS informacje dotyczące: 

1) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia; 
2) firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie; 
3) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności 

zawartych w ofertach. 

18. Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z 
wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów, a 
także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z 
wykonawcami 

18.1. W postępowaniu o udzieleniu zamówienia komunikacja między Zamawiającym a 
Wykonawcami, odbywa się przy użyciu platformy zakupowej OPEN NEXUS -
http://www.wodociagi-koscian.pl/index.php/przetargi/platforma-zakupowa.html lub za 
pośrednictwem poczty elektronicznej na adres a.wojcieszak@wodociagi-koscian.pl, 

18.2. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz 
informację przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 
2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej strony 
niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. W przypadku braku potwierdzenia otrzymania 
korespondencji przez Wykonawcę, Zamawiający uzna, że korespondencja wysłana przez 
Zamawiającego na adres poczty elektronicznej przez Wykonawcę w ofercie, została 
Wykonawcy doręczona w sposób umożliwiający zapoznanie się z jej treścią. 

18.3. W zakresie pytań technicznych związanych z działaniem systemu (platforma zakupowa OPEX 
NEXUS) Zamawiający prosi o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta 
https://www.platformazakupowa.pl/strona/40-kontakt lub pod nr tel. 22 101 02 02, 
cwk@platformazakupowa.pl . 

18.4. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SWZ, składając wniosek 
przy użyciu środków komunikacji elektronicznej na pośrednictwem platformy zakupowej OPEN 
NEXUS i formularza „wyślij wiadomość”, dostępnego na stronie dotyczącej postępowania, jako 
załącznik lub wysyłając treść pytań na adres e-mail a.wojcieszak@wodociagi-koscian.pl,  

18.5. Treść pytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający zamieści na stronie internetowej za 
pośrednictwem platformy zakupowej OPEN NEXUS.  

18.6. Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z wykonawcami jest Agnieszka Wojcieszak, e-
mail a.wojcieszak@wodociagi-koscian.pl tel. 65 512 13 88 wew. 28. 

18.7. Pytania odnośnie korzystania z platformy zakupowej i składania ofert na platformie zakupowej 
należy kierować do Centrum Wsparcia Klienta Open Nexus – tel. 22 101 02 02. 

19. Opis sposobu obliczenia ceny 
19.1. Podana w ofercie cena musi być wyrażona w PLN do dwóch miejsc po przecinku (z 

dokładnością do 1 grosza). 
19.2. Cena musi uwzględniać wszystkie wymagania niniejszej SWZ oraz obejmować wszelkie 

koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami 
realizacji przedmiotu zamówienia. 

19.3. Cena oferty stanowić będzie ryczałtowe wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu 
zamówienia, niezależnie od rozmiaru prac i innych świadczeń oraz ponoszonych przez 
wykonawcę kosztów ich realizacji. 

19.4. Wykonawca w druku oferty podaje cenę całkowitą oferty na wykonanie całości przedmiotu 
zamówienia. 

19.5. Rozliczenia pomiędzy zamawiającym a wykonawcą będą prowadzone w walucie PLN. 
19.6. Podstawą obliczenia wartości robót budowlanych ma być opracowany przez Wykonawcę 

kosztorys szczegółowy sporządzony w oparciu o postanowienia SWZ, przygotowaną przez 
Wykonawcę dokumentację projektową i STWiORB, opisu przedmiotu zamówienia (Tom III) 
które stanowią załączniki do SWZ. 
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19.7. Zamawiający nie wymaga złożenia wraz z ofertą kosztorysu szczegółowego. Wykonawca, 
który złoży ofertę najkorzystniejszą i z którym zostanie podpisana umowa na realizację 
niniejszego zamówienia, dostarczy najpóźniej na dzień przed przekazaniem placu budowy 
kosztorys szczegółowy na wartość robót budowlanych podanych w ofercie. 

19.8. Zgodnie z art. 225 ust. 1 Pzp jeżeli w postępowaniu złożona będzie oferta, której wybór 
prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o 
podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej 
w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi 
przepisami. W takim przypadku Wykonawca, składając ofertę, jest zobligowany poinformować 
Zamawiającego, że wybór jego oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego 
obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub 
świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty 
podatku. 

19.9. Wykonawca zagraniczny, który na podstawie odrębnych przepisów nie jest zobowiązany do 
uiszczania podatku VAT na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w Formularzu Oferty podaje 
VAT w wysokości O (zero) PLN. Zamawiający na etapie oceny i porównywania ofert doliczy 
do ceny ofertowej podatek od towarów i usług VAT. Powyższe wynika z konieczności ustalenia 
kwoty, która będzie realnie obciążała budżet Zamawiającego z tytułu realizacji zamówienia. 

19.10. Sposób zapłaty i rozliczenia za realizację niniejszego zamówienia, określone zostały w Części 
II niniejszej SWZ (Wzór umowy w sprawie zamówienia publicznego). 

19.11. Warunki określające uprawnienia zamawiającego z tytułu gwarancji zostały określone we 
wzorze umowy w § 19 – Tom II. 

20. Opis kryterium, którymi zamawiający będzie się kierował przy 
wyborze oferty, wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu 
oceny ofert. 

20.1. Przy wyborze ofert Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami oceny ofert:  
1) Kryterium „Cena” w PLN: 

 znaczenie kryterium – 100% 
 opis sposobu oceny ofert dla kryterium „Ceny” 

    

� =  
���� �����ń
���  �����

���� ������� �����
 � 100 ���. 

 
gdzie 
C – liczba uzyskanych punktów dla kryterium „Cena” ocenianej oferty, 
 

 
20.2. Oferta z najniższą ceną otrzyma maksymalna liczbę 100 punktów, oferty pozostałe otrzymają 

zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku liczbę punktów proporcjonalnie mniejszą, obliczoną 
na podstawie wyżej zapisanego wzoru. 

20.3. Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że zostały złożone oferty o 
takiej samej cenie zamawiający wzywa wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w 
terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych.  

20.4. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane 
w złożonych ofertach. 

21. Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po 
wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia 
publicznego 

21.1. W celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, wykonawca, którego ofertę 
wybrano, jako najkorzystniejsza przed podpisaniem umowy składa: 

1) pełnomocnictwo, jeśli umowę podpisuje pełnomocnik, 
2) umowę regulującą współpracę wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 

zamówienia, jeżeli oferta tych wykonawców zostanie wybrana, 
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3) dokumenty potwierdzające posiadanie uprawnień do kierowania robotami 
budowlanymi (uprawnienia, przynależność do izb, oświadczenie o podjęciu 
obowiązków kierownika budowy) przez osoby skierowane przez wykonawcę do 
realizacji zamówienia publicznego, odpowiedzialne za kierowanie robotami 
budowlanymi, o których mowa w pkt. 9.3.3) lit. b) IDW, 

4) harmonogram rzeczowo – finansowy, 

22. Wzór umowy w sprawie zamówienia publicznego 
Wzór umowy w sprawie zamówienia publicznego stanowi Tom II do SWZ. 

23. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących 
wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia 

23.1. Wszelkie zarzuty i skargi dotyczące postępowania będą rozpatrywane przez kierownika 
zamawiającego Wodociągów Kościańskich Sp. z o.o., jeżeli wpłyną w terminie 5 dni od 
uzyskania informacji o wyborze oferty.  

23.2. Rozstrzygnięcia kierownika zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia są 
ostateczne. 

24. Podwykonawstwo 
24.1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy 

(podwykonawcom). 
24.2. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych 

części zamówienia. 
24.3. 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. 

24.4. Powierzenie części zamówienia nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za należyte 
wykonanie zamówienia. 

 

25. Wykaz załączników do IDW 
Załącznikami do IDW są następujące wzory: 
 

L.p. 
Oznaczenie 
Załącznika 

Nazwa Załącznika 

1. Załącznik nr 1 Wzór Formularza Oferty  

2. Załącznik nr 2A 
Wzór oświadczenia Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w 
postępowaniu 

3. Załącznik nr 2B 
Wzór oświadczenia Wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia z 
postępowania 

4. Załącznik nr 3 Wzór wykazu wykonanych robót 

5. Załącznik nr 4 
Wzór wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu niniejszego 
zamówienia wraz z oświadczeniem na temat posiadanych przez nich 
uprawnień 

6. Załącznik nr 5 Instrukcja składania ofert 
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7. Załącznik nr 6 
Informacja o przetwarzaniu danych w związku z prowadzonym 
postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego przez Wodociągi 
Kościańskie Sp. z o.o. 


