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§ 1. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO: 

Gmina Słupia, Słupia 136, 96-128 Słupia 
pow. skierniewicki, woj. łódzkie 
Nr tel. 46 831 55 91  fax: 46 831 55 14 
NIP 833-11-28-413  REGON 750148510 
godz. urzędowania  7.30 – 15.30  
Adres poczty elektronicznej: gmina@slupia.com.pl 
Adres strony  internetowej,  na  której  udostępniane będą zmiany i wyjaśnienia treści SWZ i  na  której 
będą dostępne wszelkie dokumenty związane z prowadzoną procedurą: 
https://www.slupia.com.pl/67,zamowienia-publiczne-powyzej-130-tys-netto 
 

§ 2. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 

1. Postępowanie prowadzone jest w trybie podstawowym bez negocjacji na podstawie art. 275 pkt 1 
ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 ze 
zm.), zwanej w dalszej części SWZ „ustawą” oraz aktów wykonawczych do ustawy. 
2. Zamawiający nie przewiduje wyboru oferty najkorzystniejszej z możliwością prowadzenia 
negocjacji. 

3. Zamawiający nie przewiduje wyboru oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej. 
4. Szacowana wartość przedmiotowego zamówienia nie przekracza kwoty określonej w art. 3 
ustawy. 
5. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych oraz ofert w postaci katalogów 
elektronicznych. 
6. Zamawiający nie prowadzi postępowania w celu zawarcia umowy ramowej. 
7. Zamówienie nie jest objęte dynamicznym systemem zakupów. 
8. Zamawiający nie przewiduje prawa opcji. 
9. Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 i 8 
ustawy. 
10. Zamawiający nie zastrzega możliwości ubiegania się o udzielenie zamówienia wyłącznie przez 
Wykonawców, o których mowa w art. 94 ustawy.  
11. Zamawiający nie określa dodatkowych wymagań związanych z zatrudnianiem osób, o których 
mowa w art. 96 ust. 2 pkt 2 ustawy. 
12. Opis uwzględniający wymagania dotyczący dostępności dla osób niepełnosprawnych, art.100 
pkt.1 i 2 ustawy – nie dotyczy. 
13. Zamawiający zaleca przeprowadzenie przez Wykonawców wizji lokalnej miejsca realizacji 
zamówienia, w celu pozyskania wszelkich danych mogących być przydatnymi do przygotowania oferty 
oraz realizacji przedmiotu umowy. 
14. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postepowaniu. 
15. Do czynności podejmowanych przez Zamawiającego i Wykonawców w postępowaniu  
o udzielenie zamówienia stosuje się przepisy ustawy oraz aktów wykonawczych wydanych na jej 
podstawie, a w sprawach nieuregulowanych przepisami ustawy - przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 
1964 r. - Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. 2020 poz. 1740 ze zm.). 
16. Zadanie inwestycyjne dofinansowane jest ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: 
Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 95% wartości Inwestycji. Wkład własny 
Zamawiającego stanowi 5% wartości Inwestycji.  
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17. Zamówienie udzielane jest na podstawie szczegółowych warunków i zasad Regulaminu Naboru 
Wniosków o dofinansowanie Edycja 1 w ramach Programu Rządowego Funduszu Polski Ład: 
Program Inwestycji Strategicznych, ustanowionego Uchwałą Rady Ministrów nr 84/2021 z dnia 01 
lipca 2021r. oraz Wstępnej Promesy dot. dofinansowania inwestycji z powyższego Programu Nr 
01/2021/6035/PolskiLad z dnia 17 listopada 2021r. – Załącznik Nr 10 do SWZ. 
 

§ 3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: 

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w miejscowości Słupia w ramach 
realizacji inwestycji z Rządowego Programu Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych p.n. 
„Przebudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Słupi” realizowanego w ramach inwestycji  
„Przebudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Słupi oraz budowa sieci kanalizacyjnej w 
miejscowości Winna Góra", zgodnie ze Specyfikacją wykonania robót - Załącznik Nr 7 do SWZ  
2. Zakres zamówienia obejmuje wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie, 
modernizacji i dostawie urządzeń oczyszczalni ścieków w miejscowości Słupia 
1. Wykonawca w ramach zadania wykona roboty budowlane określone w Specyfikacji wykonania 
robót – Załącznik Nr 7 do SWZ.  
2. W ramach zadania zostanie wykonana  przebudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Słupia 
polegająca na remoncie, modernizacji oraz dostawie urządzeń do Gminnej Oczyszczalni Ścieków, tj.:  
1) remont sita pionowego oraz piaskownika wirowego - demontaż istniejącego sita pionowego 
2) przebudowa komory MBR na SBR oraz układu spustu ścieków oczyszczonych,  
3) montaż pionowej kraty zgrzebłowej lub hakowej, 
4) montaż sita bębnowego, 
5) wyposażenie komory napowietrzania KN2, 
6) dostawa i montaż 3 szt. membran, 
7) dostawa i montaż pompy chemii, 
8) demontaż istniejącej stacji oraz montaż nowej półautomatycznej stacji dozowania polielektrolitu, 
9) wykonanie lub przebudowa rurociągów, 
10) wymiana przepływomierza ścieków oczyszczonych, 
11) czyszczenie komory KN1, 
12) modernizacja układu automatyki, 
13) wykonanie rozruchu technologicznego, 
 
Lokalizacja inwestycji: działki Nr ewid. 1240, 1241, 1242, 1243, 1244, obręb (0007) Słupia 

 
1) Zakres prac obejmuje ponadto min.: 
a) opracowanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót oraz planu bezpieczeństwa  
i ochrony zdrowia, 
b) dokonanie i uzyskanie wymaganych przepisami prawa uzgodnień, opinii, pozwoleń – jeżeli 
dotyczy 
c) uzyskanie pozwolenia na budowę i/lub dokonanie zgłoszenia zamiaru budowy/wykonywania 
robót budowlanych/remontu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,  
d) uzyskanie wszystkich innych decyzji niezbędnych do wykonania zamówienia wymagane 
przepisami prawa,  
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e) uzyskanie warunków technicznych z PGE Dystrybucja S.A. na zwiększenie przydziału mocy jeżeli 
zajdzie taka konieczność,  
f) zapewni wymagane nadzory specjalistyczne, lub inne wymagane stosownymi przepisami,  
g) sporządzenie dokumentacji projektowej - powykonawczej,  
h) uzyskanie pozwolenia na użytkowanie lub dokonanie zawiadomienia o zakończeniu budowy 
zgodnie z zapisami stosownych decyzji i obowiązujących przepisów prawa,  
i) organizację i zabezpieczenie miejsca wykonywania robót, w tym poniesie wszelkich kosztów 
związanych z organizacją terenu robót, 
j) uporządkowanie terenu po wykonaniu robót,  
k) prowadzenie prawidłowej gospodarki odpadami powstającymi w ramach prowadzonych robót 
budowlanych. Opłaty środowiskowe, w tym za składowanie, odbiór i transport odpadów poniesie 
Wykonawca,  
l) inne prace określone w Specyfikacji wykonania robót stanowiącym Załącznik Nr 7 do SWZ,  
m) wszelkie inne prace i czynności nieobjęte SWZ, a konieczne do należytego wykonania 
przedmiotu umowy oraz ze względu na sztukę budowlaną.  
3. Ponadto w ramach zamówienia Wykonawca:  
1) przed rozpoczęciem robót przedstawi Zamawiającemu rozwiązania techniczne zawierające część 
rysunkową określającą cechy obiektów dotyczące rozwiązań technologicznych, w szczególności - 
membran. Po ich akceptacji przez Zmawiającego Wykonawca możne przystąpić do dalszych prac. 
Zatwierdzenie wszystkich dokumentów przez Zamawiającego jest warunkiem koniecznym realizacji 
zadania inwestycyjnego, lecz nie ogranicza odpowiedzialności Wykonawcy wynikającej z przetargu,  
2) zapewnieni nadzór autorski przez cały okres trwania inwestycji realizowanej na podstawie 
sporządzonej dokumentacji,  
3) wykona roboty budowlane zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane  
(tj. z 2021 r. poz. 2351 ze zm.),  
4) będzie utrzymywał czystość dróg, po których będzie odbywał się ruch pojazdów budowy i 
transportujących materiały 
UWAGA: Roboty budowlane będą wykonywane w trakcie funkcjonowania oczyszczalni ścieków. 
Wykonawca musi umożliwić normalne funkcjonowanie oczyszczalni ścieków podczas prac 
budowlanych. 
5) Szczegółowy  opis  przedmiotu  zamówienia,  opis  wymagań  Zamawiającego  w zakresie realizacji 
i odbioru określa Specyfikacja wykonania robót – Załącznik Nr 7 do SWZ 
 
6) Określenie zamówienia według Wspólnika Słownika Zamówień (CPV): 
 
Główny kod: 
45232421-9 roboty w zakresie oczyszczania ścieków 
 
Dodatkowe kody:  
45252127-4  roboty budowlane w zakresie oczyszczalni ścieków 
45231300-8  roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania 
ścieków 
45232460-4  roboty sanitarne 
45300000-0  roboty instalacyjne w budynkach 
45310000-3  roboty instalacyjne elektryczne 
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„Przebudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Słupi oraz budowa sieci kanalizacyjnej 

w miejscowości Winna Góra” 

e) uzyskanie warunków technicznych z PGE Dystrybucja S.A. na zwiększenie przydziału mocy jeżeli 

zajdzie taka konieczność, 

f) zapewni wymagane nadzory specjalistyczne, lub inne wymagane stosownymi przepisami, 

g) sporządzenie dokumentacji projektowej - powykonawczej, 

h) uzyskanie pozwolenia na użytkowanie lub dokonanie zawiadomienia o zakończeniu budowy 
zgodnie z zapisami stosownych decyzji i obowiązujących przepisów prawa, 

i) organizację i zabezpieczenie miejsca wykonywania robót, w tym poniesie wszelkich kosztów 
związanych z organizacją terenu robót, 
j) uporządkowanie terenu po wykonaniu robót, 

K) prowadzenie prawidłowej gospodarki odpadami powstającymi w ramach prowadzonych robót 

budowlanych. Opłaty środowiskowe, w tym za składowanie, odbiór i transport odpadów poniesie 

Wykonawca, 

|) — inne prace określone w Specyfikacji wykonania robót stanowiącym Załącznik Nr 7 do SWZ, 

m) wszelkie inne prace i czynności nieobjęte SWZ, a konieczne do należytego wykonania 

przedmiotu umowy oraz ze względu na sztukę budowlaną. 

3. Ponadto w ramach zamówienia Wykonawca: 
1) przed rozpoczęciem robót przedstawi Zamawiającemu rozwiązania techniczne zawierające część 

rysunkową określającą cechy obiektów dotyczące rozwiązań technologicznych, w szczególności - 

membran. Po ich akceptacji przez Zmawiającego Wykonawca możne przystąpić do dalszych prac. 

Zatwierdzenie wszystkich dokumentów przez Zamawiającego jest warunkiem koniecznym realizacji 

zadania inwestycyjnego, lecz nie ogranicza odpowiedzialności Wykonawcy wynikającej z przetargu, 

2) zapewnieni nadzór autorski przez cały okres trwania inwestycji realizowanej na podstawie 

sporządzonej dokumentacji, 

3) wykona roboty budowlane zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane 

(tj. z 2021 r. poz. 2351 ze zm.), 

4) będzie utrzymywał czystość dróg, po których będzie odbywał się ruch pojazdów budowy i 

transportujących materiały 

UWAGA: Roboty budowlane będą wykonywane w trakcie funkcjonowania oczyszczalni ścieków. 

Wykonawca musi umożliwić normalne funkcjonowanie oczyszczalni ścieków podczas prac 

budowlanych. 

5) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, opis wymagań Zamawiającego w zakresie realizacji 

i odbioru określa Specyfikacja wykonania robót — Załącznik Nr 7 do SWZ 

6) Określenie zamówienia według Wspólnika Słownika Zamówień (CPV): 

Główny kod: 

45232421-9 roboty w zakresie oczyszczania Ścieków 

Dodatkowe kody: 

45252127-4 _ roboty budowlane w zakresie oczyszczalni ścieków 
45231300-8 roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania 

ścieków 
45232460-4 roboty sanitarne 

45300000-0 _ roboty instalacyjne w budynkach 

45310000-3 roboty instalacyjne elektryczne 
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45331000-6  instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych 
45332000-3  roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne 

 

3. Cały zakres robót Wykonawca wykona z materiałów własnych. Wykonawca ponosi 
odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów dostarczonych na 
teren budowy oraz za ich właściwe składowanie i wbudowanie. Zamawiający dopuszcza materiały i 
urządzenia równoważne w stosunku do wskazanych w projekcie, spełniające Polskie Normy, polskie 
aprobaty techniczne. Wykonawca, który powoła się na rozwiązania równoważne opisywanym przez 
zamawiającego jest obowiązany wykazać, że oferowane materiały i urządzenia spełniają wymagania 
określane przez Zamawiającego.  
4. Równoważność norm i materiałów. Zasady dotyczące składania oferty równoważnej:  
1) przedmiot zamówienia określono w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą dostatecznie 
dokładnych i zrozumiałych określeń, uwzględniając wszystkie wymagania i okoliczności mogące mieć 
wpływ na sporządzenie oferty, poprzez wskazanie obiektywnych cech technicznych i jakościowych 
oraz standardów określonych w niektórych miejscach przykładowymi znakami towarowymi, patentami 
lub pochodzeniem; 
2) jeżeli dokumentacja przewiduje określone normy i rodzaje materiałów w wykonywanych robotach, 
Wykonawca winien zastosować tę normę lub równoważną i ten materiał lub równoważny; 
3) wszelkim nazwom własnym znajdującym się w niniejszym SWZ, Specyfikacji wykonania robót, 
PFU oraz w każdej innej dokumentacji dotyczącej niniejszego zamówienia towarzyszy zapis „lub inne 
o równoważnych parametrach”; 
4) we wszystkich miejscach SWZ, w których użyto przykładowego znaku towarowego, patentu, 
pochodzenia lub jeżeli Zamawiający opisał przedmiot zamówienia za pomocą norm, aprobat, 
specyfikacji technicznych i systemów odniesienia, o których mowa w art. 99 ust. 1-7 ustawy, jest to 
uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia i Zamawiający nie może opisać przedmiotu 
zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń, a w każdym przypadku, działając zgodnie 
z art. 99 ust. 1-7 ustawy, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym (m.in. 
zastosowanie innych materiałów i urządzeń), pod warunkiem zapewnienia parametrów nie gorszych 
niż określone w opisie przedmiotu zamówienia; 
5) Wykonawca, który powoła się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego 
(poprzez wskazanie przykładowego znaku towarowego, patentu, pochodzenia lub norm, aprobat, 
specyfikacji technicznych i systemów odniesienia), jest obowiązany wykazać w składanej ofercie za 
pomocą dowolnych środków dowodowych, w szczególności przedstawiając Zamawiającemu 
specyfikację techniczną rozwiązań równoważnych, że oferowane przez niego rozwiązania spełniają 
wymagania określone przez Zamawiającego. Zamiana materiałów, rozwiązań na etapie wykonawstwa 
bez uprzedniego wskazania na stosowanie zamienników w ofercie, będzie dopuszczalne jedynie  
w wyjątkowych, uzasadnionych przypadkach, za wyraźną zgodą Zamawiającego; 
6) za równoważne Zamawiający uzna te rozwiązania, które oparte są na równoważnych ustaleniach, 
co do przedmiotu zamówienia i spełniać będą minimalne wymagania, które spełnia produkt opisany 
poprzez użycie przykładowego znaku towarowego, patentu lub pochodzenia; 
7) ciężar dowodowy w zakresie udowodnienia równoważności zaoferowanych rozwiązań  
z rozwiązaniami opisanymi poprzez wskazanie przykładowego znaku towarowego, patentu lub 
pochodzenia, spoczywa na Wykonawcy. Domniemanie: Zamawiający zakłada zastosowanie przez 
Wykonawcę rozwiązań wskazanych bezpośrednio w opisie przedmiotu zamówienia.  
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„Przebudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Słupi oraz budowa sieci kanalizacyjnej 

w miejscowości Winna Góra” 

45331000-6 instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych 

45332000-3 roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne 

3. Cały zakres robót Wykonawca wykona z materiałów własnych. Wykonawca ponosi 

odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów dostarczonych na 

teren budowy oraz za ich właściwe składowanie i wbudowanie. Zamawiający dopuszcza materiały i 
urządzenia równoważne w stosunku do wskazanych w projekcie, spełniające Polskie Normy, polskie 
aprobaty techniczne. Wykonawca, który powoła się na rozwiązania równoważne opisywanym przez 

zamawiającego jest obowiązany wykazać, że oferowane materiały i urządzenia spełniają wymagania 

określane przez Zamawiającego. 

4. Równoważność norm i materiałów. Zasady dotyczące składania oferty równoważnej: 

1) przedmiot zamówienia określono w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą dostatecznie 

dokładnych i zrozumiałych określeń, uwzględniając wszystkie wymagania i okoliczności mogące mieć 

wpływ na sporządzenie oferty, poprzez wskazanie obiektywnych cech technicznych i jakościowych 
oraz standardów określonych w niektórych miejscach przykładowymi znakami towarowymi, patentami 
lub pochodzeniem; 

2) jeżeli dokumentacja przewiduje określone normy i rodzaje materiałów w wykonywanych robotach, 
Wykonawca winien zastosować tę normę lub równoważną i ten materiał lub równoważny; 

3) wszelkim nazwom własnym znajdującym się w niniejszym SWZ, Specyfikacji wykonania robót, 

PFU oraz w każdej innej dokumentacji dotyczącej niniejszego zamówienia towarzyszy zapis „lub inne 

o równoważnych parametrach”; 

4) we wszystkich miejscach SWZ, w których użyto przykładowego znaku towarowego, patentu, 

pochodzenia lub jeżeli Zamawiający opisał przedmiot zamówienia za pomocą norm, aprobat, 

specyfikacji technicznych i systemów odniesienia, o których mowa w art. 99 ust. 1-7 ustawy, jest to 

uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia i Zamawiający nie może opisać przedmiotu 

zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń, a w każdym przypadku, działając zgodnie 

z art. 99 ust. 1-7 ustawy, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym (m.in. 
zastosowanie innych materiałów i urządzeń), pod warunkiem zapewnienia parametrów nie gorszych 

niż określone w opisie przedmiotu zamówienia; 

5) Wykonawca, który powoła się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego 

(poprzez wskazanie przykładowego znaku towarowego, patentu, pochodzenia lub norm, aprobat, 

specyfikacji technicznych i systemów odniesienia), jest obowiązany wykazać w składanej ofercie za 

pomocą dowolnych środków dowodowych, w szczególności przedstawiając Zamawiającemu 

specyfikację techniczną rozwiązań równoważnych, że oferowane przez niego rozwiązania spełniają 

wymagania określone przez Zamawiającego. Zamiana materiałów, rozwiązań na etapie wykonawstwa 

bez uprzedniego wskazania na stosowanie zamienników w ofercie, będzie dopuszczalne jedynie 

w wyjątkowych, uzasadnionych przypadkach, za wyraźną zgodą Zamawiającego; 

6) za równoważne Zamawiający uzna te rozwiązania, które oparte są na równoważnych ustaleniach, 

co do przedmiotu zamówienia i spełniać będą minimalne wymagania, które spełnia produkt opisany 

poprzez użycie przykładowego znaku towarowego, patentu lub pochodzenia; 

7) ciężar dowodowy w zakresie udowodnienia równoważności zaoferowanych rozwiązań 

z rozwiązaniami opisanymi poprzez wskazanie przykładowego znaku towarowego, patentu lub 

pochodzenia, spoczywa na Wykonawcy. Domniemanie: Zamawiający zakłada zastosowanie przez 

Wykonawcę rozwiązań wskazanych bezpośrednio w opisie przedmiotu zamówienia. 
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5. Wykonawca zapewni, że osoby legitymujące się stosownymi uprawnieniami do pełnienia 
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie będą faktycznie uczestniczyły w pracach na 
etapie wykonawstwa (a nie jedynie w celu spełnienia warunków udziału w postępowaniu), co będzie 
podlegało kontroli Nadzoru Inwestorskiego. W razie konieczności zamiany ww. osób w trakcie 
realizacji przedmiotu umowy, zmienione osoby muszą spełniać wymagania co najmniej na takim 
poziomie jaki jest konieczny dla spełnienia warunków udziału w postępowaniu.  
UWAGA! Wskazane wyżej zdanie nie stanowi warunku udziału w postępowaniu, ale wymóg 
dotyczący sposobu realizacji zamówienia.  
6. Wykonawca musi posiadać środki finansowe umożliwiające realizację przedmiotu zamówienia bez 
wypłacania zaliczek przez Zamawiającego. 
7. Wykonawca zobowiązany będzie do ścisłej współpracy z Wykonawcami realizującymi zlecenia 
Zamawiającego na podstawie odrębnych umów (np.: Nadzorem Inwestorskim,). Z tego tytułu 
Wykonawca nie może wnosić roszczeń o dodatkowe wynagrodzenie; 
8. Materiały użyte do realizacji przedmiotu zamówienia muszą spełniać wymagania przewidziane 
ustawą z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz.U. z 2021 roku poz. 1344 ) wraz  
z przepisami wykonawczymi oraz pozostałymi przepisami prawa;  
9. Długość okresu gwarancji stanowi kryterium oceny ofert.  
1) Zamawiający określa minimalny okres gwarancji wynoszący 36-miesięcy a maksymalny 60 
miesięcy. W przypadku gdy Wykonawca poda dłuższy niż 60-miesięczny okres gwarancji, ocenie 
będzie podlegał okres 60-miesięczny. W przypadku, gdy Wykonawca poda krótszy niż 36-miesięczny 
okres gwarancji, oferta Wykonawcy będzie podlegała odrzuceniu. 
2) Bieg gwarancji liczony będzie od daty protokołu odbioru końcowego.  
3) Zamawiający wymaga bezpłatnego serwisu gwarancyjnego przez cały okres trwania gwarancji. 
4) Zamawiający wymaga, aby okres udzielonej rękojmi był równy okresowi gwarancji. 
5) Zamawiającemu przysługują pełne uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne wynikające  
z przepisów kodeksu cywilnego w terminach w nim określonych – niezależnie od uprawnień z tytułu 
gwarancji.  
10. Wszystkie wymagania określone w dokumentach wskazanych powyżej stanowią wymagania  
minimalne,  a ich  spełnienie  jest  obligatoryjne.  Niespełnienie  ww.  wymagań  minimalnych będzie  
skutkować  odrzuceniem oferty jako niezgodnej z warunkami  zamówienia na podstawie art. 226 ust. 1 
pkt 5 ustawy. 
11. Wymagania związane z realizacją zamówienia w zakresie zatrudnienia przez Wykonawcę lub 
Podwykonawcę na podstawie stosunku pracy osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego 
czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu 
pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U.  
z 2020 r. poz. 1320 ze zm.) obejmują następujące rodzaje czynności: bezpośrednie wykonywanie 
robót budowlanych w branży sanitarnej (pracownicy fizyczni). 
Wymaganie to nie dotyczy projektanta i kierownika budowy oraz osób świadczących usługi na 
budowie w ramach własnej działalności gospodarczej (np. osoby wykonujące transport, operatorzy 
koparek). 
12. Szczegółowe wymagania dotyczące realizacji oraz egzekwowania wymogu zatrudnienia na 
podstawie stosunku pracy zostały określone w projektowanych postanowieniach umowy stanowiących 
Załącznik nr 8 do SWZ. 
13. Wykonawca zobowiązany jest do oznakowania inwestycji tablicą informacyjną/pamiątkową 
wykonaną zgodnie z warunkami szczegółowych warunków i zasad Regulaminu Naboru Wniosków o 
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„Przebudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Słupi oraz budowa sieci kanalizacyjnej 

w miejscowości Winna Góra” 

5. Wykonawca zapewni, że osoby legitymujące się stosownymi uprawnieniami do pełnienia 

samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie będą faktycznie uczestniczyły w pracach na 

etapie wykonawstwa (a nie jedynie w celu spełnienia warunków udziału w postępowaniu), co będzie 

podlegało kontroli Nadzoru Inwestorskiego. W razie konieczności zamiany ww. osób w trakcie 

realizacji przedmiotu umowy, zmienione osoby muszą spełniać wymagania co najmniej na takim 
poziomie jaki jest konieczny dla spełnienia warunków udziału w postępowaniu. 

UWAGA! Wskazane wyżej zdanie nie stanowi warunku udziału w postępowaniu, ale wymóg 

dotyczący sposobu realizacji zamówienia. 

6. Wykonawca musi posiadać środki finansowe umożliwiające realizację przedmiotu zamówienia bez 

wypłacania zaliczek przez Zamawiającego. 

7. Wykonawca zobowiązany będzie do ścisłej współpracy z Wykonawcami realizującymi zlecenia 

Zamawiającego na podstawie odrębnych umów (np.: Nadzorem Inwestorskim,). Z tego tytułu 

Wykonawca nie może wnosić roszczeń o dodatkowe wynagrodzenie; 

8. Materiały użyte do realizacji przedmiotu zamówienia muszą spełniać wymagania przewidziane 

ustawą z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz.U. z 2021 roku poz. 1344 ) wraz 

z przepisami wykonawczymi oraz pozostałymi przepisami prawa; 

9. Długość okresu gwarancji stanowi kryterium oceny ofert. 

1) zamawiający określa minimalny okres gwarancji wynoszący 36-miesięcy a maksymalny 60 

miesięcy. W przypadku gdy Wykonawca poda dłuższy niż 60-miesięczny okres gwarancji, ocenie 
będzie podlegał okres 60-miesięczny. W przypadku, gdy Wykonawca poda krótszy niż 36-miesięczny 
okres gwarancji, oferta Wykonawcy będzie podlegała odrzuceniu. 

2) Bieg gwarancji liczony będzie od daty protokołu odbioru końcowego. 

3) Zamawiający wymaga bezpłatnego serwisu gwarancyjnego przez cały okres trwania gwarancji. 

4) Zamawiający wymaga, aby okres udzielonej rękojmi był równy okresowi gwarancji. 

5) Zamawiającemu przysługują pełne uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne wynikające 

z przepisów kodeksu cywilnego w terminach w nim określonych — niezależnie od uprawnień z tytułu 

gwarancji. 
10. Wszystkie wymagania określone w dokumentach wskazanych powyżej stanowią wymagania 

minimalne, a ich spełnienie jest obligatoryjne. Niespełnienie ww. wymagań minimalnych będzie 

skutkować odrzuceniem oferty jako niezgodnej z warunkami zamówienia na podstawie art. 226 ust. 1 

pkt 5 ustawy. 

11. Wymagania związane z realizacją zamówienia w zakresie zatrudnienia przez Wykonawcę lub 

Podwykonawcę na podstawie stosunku pracy osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego 

czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu 

pracy w sposób określony w art. 22 $ 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. 

z 2020 r. poz. 1320 ze zm.) obejmują następujące rodzaje czynności: bezpośrednie wykonywanie 

robót budowlanych w branży sanitarnej (pracownicy fizyczni). 

Wymaganie to nie dotyczy projektanta i kierownika budowy oraz osób świadczących usługi na 

budowie w ramach własnej działalności gospodarczej (np. osoby wykonujące transport, operatorzy 

koparek). 

12. Szczegółowe wymagania dotyczące realizacji oraz egzekwowania wymogu zatrudnienia na 

podstawie stosunku pracy zostały określone w projektowanych postanowieniach umowy stanowiących 

Załącznik nr 8 do SWZ. 

13. Wykonawca zobowiązany jest do oznakowania inwestycji tablicą informacyjną/pamiątkową 

wykonaną zgodnie z warunkami szczegółowych warunków i zasad Regulaminu Naboru Wniosków o 
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dofinansowanie Edycja 1 w ramach Programu Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji 
Strategicznych, ustanowionego Uchwałą Rady Ministrów nr 84/2021 z dnia 01 lipca 2021r. oraz 
Wstępnej Promesy dot. dofinansowania inwestycji z powyższego Programu Nr 
01/2021/6035/PolskiLad z dnia 17 listopada 2021r. 
 

§ 4. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA: 

Przedmiot zamówienia należy wykonać w terminie: 7 miesięcy od dnia podpisania umowy.  

 

§ 5. OPIS CZĘŚCI ZAMÓWIENIA: 

1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.  
 

§ 6. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU: 

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na 
zasadach określonych w § 7 SWZ oraz spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału  
w postępowaniu. 
2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału 
dotyczące:, 
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym: 
Zamawiający odstępuje od określenia niniejszego warunku udziału w przedmiotowym postępowaniu; 
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile 
wynika to z odrębnych przepisów: 
Zamawiający odstępuje od określenia niniejszego warunku udziału w przedmiotowym postępowaniu; 
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej: 
Zamawiający odstępuje od określenia niniejszego warunku udziału w przedmiotowym postępowaniu; 
4) zdolności technicznej lub zawodowej:  
Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że:  
a) Zamawiający uzna, że Wykonawca posiada wiedzę i doświadczenie, jeżeli wykaże, że w okresie 
ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności 
jest krótszy - w tym okresie, wykonał oraz prawidłowo ukończył co najmniej jedno zamówienie 
polegające na wykonaniu robót budowlanych związanych z budową / przebudową / 
remontem/modernizacją  oczyszczalni ścieków o wartości min. 1 000 000,00 PLN brutto. 
b) Zamawiający uzna, że wykonawca spełnia warunek w zakresie zdolności zawodowej, jeżeli: 
dysponują  lub  będą  dysponować  osobami  skierowanymi  przez  Wykonawcę  do  realizacji 
zamówienia posiadającymi uprawnienia budowlane* tj.: 
- kierownik budowy branży sanitarnej w zakresie instalacji zewnętrznych posiadający uprawnienia 
budowlane  do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, 
instalacji i urządzeń kanalizacyjnych bez ograniczeń lub odpowiadające im ważne uprawnienia 
budowlane do kierowania robotami budowlanymi, które zostały wydane na podstawie wcześniej 
obowiązujących przepisów, albo w innym państwie upoważniające do kierowania robotami 
budowlanymi w zakresie sieci instalacji i urządzeń kanalizacyjnych 
- kierownik budowy branży elektrycznej w zakresie instalacji zewnętrznych posiadający 
uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie 
sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń lub odpowiadające im 
ważne uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi, które zostały wydane na 
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„Przebudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Słupi oraz budowa sieci kanalizacyjnej 

w miejscowości Winna Góra” 

dofinansowanie Edycja 1 w ramach Programu Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji 

Strategicznych, ustanowionego Uchwałą Rady Ministrów nr 84/2021 z dnia 01 lipca 2021r. oraz 

Wstępnej  Promesy dot. dofinansowania  inwestycjj z powyższego Programu Nr 

01/2021/6035/PolskiLad z dnia 17 listopada 2021r. 

$ 4. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA: 
Przedmiot zamówienia należy wykonać w terminie: 7 miesięcy od dnia podpisania umowy. 

$ 5. OPIS CZĘŚCI ZAMÓWIENIA: 
1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 

8 6. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU: 
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na 

zasadach określonych w $ 7 SWZ oraz spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału 

w postępowaniu. 

2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału 

dotyczące:, 

1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym: 

Zamawiający odstępuje od określenia niniejszego warunku udziału w przedmiotowym postępowaniu; 

2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile 

wynika to z odrębnych przepisów: 

Zamawiający odstępuje od określenia niniejszego warunku udziału w przedmiotowym postępowaniu; 

3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej: 

Zamawiający odstępuje od określenia niniejszego warunku udziału w przedmiotowym postępowaniu; 

4) zdolności technicznej lub zawodowej: 

Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że: 

a) Zamawiający uzna, że Wykonawca posiada wiedzę i doświadczenie, jeżeli wykaże, że w okresie 

ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności 

jest krótszy - w tym okresie, wykonał oraz prawidłowo ukończył co najmniej jedno zamówienie 

polegające na wykonaniu robót budowlanych związanych z budową / przebudową / 

remontem/modernizacją oczyszczalni ścieków o wartości min. 1 000 000,00 PLN brutto. 

b) Zamawiający uzna, że wykonawca spełnia warunek w zakresie zdolności zawodowej, jeżeli: 

dysponują lub będą dysponować osobami skierowanymi przez Wykonawcę do realizacji 

zamówienia posiadającymi uprawnienia budowlane” tj.: 

- kierownik budowy branży sanitarnej w zakresie instalacji zewnętrznych posiadający uprawnienia 

budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, 

instalacji i urządzeń kanalizacyjnych bez ograniczeń lub odpowiadające im ważne uprawnienia 

budowlane do kierowania robotami budowlanymi, które zostały wydane na podstawie wcześniej 

obowiązujących przepisów, albo w innym państwie upoważniające do kierowania robotami 

budowlanymi w zakresie sieci-instalacji i urządzeń kanalizacyjnych 

- kierownik budowy branży elektrycznej w zakresie instalacji zewnętrznych posiadający 

uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie 

sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń lub odpowiadające im 

ważne uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi, które zostały wydane na 
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podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, albo w innym państwie upoważniające do kierowania 
robotami budowlanymi w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, 
 
UWAGA: 
Przez posiadanie uprawnień budowlanych wymaganych prawem dla osób uczestniczących  
w realizacji zamówienia, rozumie się uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji  
w budownictwie w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U z 2021 r., 
poz. 2351 ze zm.) oraz przepisów wykonawczych lub odpowiadające im uprawnienia budowlane, które 
zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub posiadająca odpowiednie 
kwalifikacje zawodowe, które zostały uznane na zasadach określonych w ustawie z dnia 22 grudnia 
2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii 
Europejskiej (t.j. Dz.U. 2021 poz. 1646).  
 
3. Oceniając zdolność techniczną lub zawodową, 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 (art. 116 ust. 2 ustawy). 
 

§ 7. PODSTAWY WYKLUCZENIA: 

1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawców: 
1) w stosunku do których zachodzi którakolwiek z okoliczności wskazanych w art. 108 ust 1 pkt 1-6 

ustawy; 
2) w stosunku do których zachodzi ktorakolwiek z okoliczności wskazanych w art. 7 ust. 1 ustawy  

z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu 
agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022 r poz. 
835). 

2. Wykluczenie, o którym mowa w ust. 1 pkt 2 następuje na okres trwania okoliczności określonych  
w ust. 1 pkt 2. 
3. Wykonawca może zostać wykluczony przez Zamawiającego na każdym etapie postępowania  
o udzielenie zamówienia (art. 110 ust. 1 ustawy). 
4. Wykluczenie Wykonawcy następuje zgodnie z art. 111 ustawy oraz art. 7 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). 
5. Zamawiający nie przewiduje wykluczenia z postepowania Wykonawców, wobec których zachodzą 
podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 109 ustawy. 
 

§ 8. PODMIOTOWE ŚRODKI DOWODOWE (OŚWIADCZENIA I DOKUMENTY, JAKIE 

ZOBOWIĄZANI SĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA 

SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ WYKAZANIA BRAKU 

PODSTAWY WYKLUCZENIA) 

1. Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie,  
o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy tj.  o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz  
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podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, albo w innym państwie upoważniające do kierowania 

robotami budowlanymi w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, 

UWAGA: 
Przez posiadanie uprawnień budowlanych wymaganych prawem dla osób uczestniczących 

w realizacj zamówienia, rozumie się uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji 

w budownictwie w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U z 2021 r., 
poz. 2351 ze zm.) oraz przepisów wykonawczych lub odpowiadające im uprawnienia budowlane, które 
zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub posiadająca odpowiednie 

kwalifikacje zawodowe, które zostały uznane na zasadach określonych w ustawie z dnia 22 grudnia 

2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii 

Europejskiej (t.j. Dz.U. 2021 poz. 1646). 

3. Oceniając zdolność techniczną lub zawodową, 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 (art. 116 ust. 2 ustawy). 

8 7. PODSTAWY WYKLUCZENIA: 

1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawców: 

1) w stosunku do których zachodzi którakolwiek z okoliczności wskazanych w art. 108 ust 1 pkt 1-6 

ustawy; 

2) w stosunku do których zachodzi ktorakolwiek z okoliczności wskazanych w art. 7 ust. 1 ustawy 
z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu 

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

835). 
2. Wykluczenie, o którym mowa w ust. 1 pkt 2 następuje na okres trwania okoliczności określonych 

w ust. 1 pkt 2. 

3. Wykonawca może zostać wykluczony przez Zamawiającego na każdym etapie postępowania 

o udzielenie zamówienia (art. 110 ust. 1 ustawy). 

4. Wykluczenie Wykonawcy następuje zgodnie z art. 111 ustawy oraz art. 7 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). 

5. Zamawiający nie przewiduje wykluczenia z postepowania Wykonawców, wobec których zachodzą 

podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 109 ustawy. 

S 8. PODMIOTOWE ŚRODKI DOWODOWE (OŚWIADCZENIA I DOKUMENTY, JAKIE 

ZOBOWIĄZANI SĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA 

SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ WYKAZANIA BRAKU 

PODSTAWY WYKLUCZENIA) 
1. Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie, 

o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy tj. o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz 
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o braku podstaw do wykluczenia z postępowania wg wzoru formularza stanowiącego Załącznik Nr 2 
do SWZ. 
2. Informacje zawarte w oświadczeniu, o którym mowa w ust 1 SWZ stanowią wstępne potwierdzenie, 
że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. 
3. Wykonawca składa wraz z ofertą, o ile dotyczy: 
1) zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych 
zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy 
potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami 
tych podmiotów wg wzoru formularza stanowiącego Załącznik nr 3 do SWZ, 
2) oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni 
Wykonawcy. 
4. Zamawiający wzywa Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia  
w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, aktualnych na dzień złożenia 
podmiotowych środków dowodowych. 
5. Podmiotowe środki dowodowe wymagane od Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona 
obejmują: 
1) oświadczenie Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej 
samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji  
i konsumentów (Dz. U. z 2021 r. poz. 275), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, 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 wg wzoru 
formularza stanowiącego Załącznik nr 4 do SWZ, 
2) 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, wartości, 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 wg wzoru formularza 
stanowiącego Załącznik nr 5 do SWZ, 
3) 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 informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami wg wzoru formularza 
stanowiącego Załącznik nr 6 do SWZ. 
6. Zamawiający nie wzywa do złożenia podmiotowych środków dowodowych, jeżeli: 
1) 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 ustawy dane umożliwiające dostęp do tych środków, 
2) podmiotowym środkiem dowodowym jest oświadczenie, którego treść odpowiada zakresowi 
oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1. 
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7. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia podmiotowych środków dowodowych, które 
Zamawiający posiada, jeżeli Wykonawca wskaże te środki oraz potwierdzi ich prawidłowość  
i aktualność. 
8. W zakresie nieuregulowanym ustawą lub niniejszą SWZ do oświadczeń i dokumentów składanych 
przez Wykonawcę w postępowaniu zastosowanie mają w szczególności przepisy Rozporządzenia 
Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków 
dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od 
wykonawcy oraz Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie 
sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów 
elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
publicznego lub konkursie. 
 

§ 9. PRZEDMIOTOWE ŚRODKI DOWODOWE. 

Zamawiający nie wymaga złożenia przez Wykonawcę przedmiotowych środków dowodowych. 
 

§ 10. POLEGANIE NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW. 

1. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu,  
w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia lub jego części, polegać na 
zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotów 
udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków 
prawnych 
2. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub 
doświadczenia Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, jeśli 
podmioty te wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. 
3. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, 
składa, wraz z ofertą, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji 
niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek 
dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi 
zasobami tych podmiotów. Wzór formularza stanowi Załącznik nr 3 do SWZ. 
4. Zamawiający ocenia, czy udostępniane Wykonawcy przez podmioty udostępniające zasoby 
zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na 
wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu, a także bada, czy nie 
zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, które zostały przewidziane względem 
Wykonawcy. 
5. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe, sytuacja ekonomiczna lub finansowa podmiotu 
udostępniającego zasoby nie potwierdzają spełniania przez Wykonawcę warunków udziału  
w postępowaniu lub zachodzą wobec tego podmiotu 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. 
6. 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. 
7. Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających 
zasoby, przedstawia, wraz z oświadczeniem, o którym mowa w ust. 1 SWZ, także oświadczenie 
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dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi 

zasobami tych podmiotów. Wzór formularza stanowi Załącznik nr 3 do SWZ. 

4. Zamawiający ocenia, czy udostępniane Wykonawcy przez podmioty udostępniające zasoby 

zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na 

wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu, a także bada, czy nie 

zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, które zostały przewidziane względem 

Wykonawcy. 

5. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe, sytuacja ekonomiczna lub finansowa podmiotu 

udostępniającego zasoby nie potwierdzają spełniania przez Wykonawcę warunków udziału 

w postępowaniu lub zachodzą wobec tego podmiotu 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. 

6. 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. 

7. Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających 

zasoby, przedstawia, wraz z oświadczeniem, o którym mowa w ust. 1 SWZ, także oświadczenie 
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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, zgodnie z katalogiem dokumentów określonych w § 8 SWZ. 
 

§ 11. INFORMACJE O PODWYKONAWCACH. 

1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia Podwykonawcom.  
2. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania kluczowych części zamówienia przez 
Wykonawcę robót.  
3. Zamawiający wymaga, aby w przypadku powierzenia części zamówienia Podwykonawcom, 
Wykonawca wskazał w formularzu oferty stanowiącym Załącznik nr 1 do SWZ części zamówienia, 
których wykonanie zamierza powierzyć Podwykonawcom oraz podał (o ile są mu znani na tym etapie) 
nazwy (firmy) tych Podwykonawców. 
4. Jeżeli powierzenie Podwykonawcy wykonania części zamówienia na roboty budowlane następuje  
w trakcie jego realizacji, Wykonawca na żądanie Zamawiającego będzie zobowiązany przedstawić 
oświadczenie, o którym mowa w art. 462 ust. 5 ustawy, lub podmiotowe środki dowodowe dotyczące 
tego Podwykonawcy. Podwykonawcy, którzy nie wykażą braku podstaw do wykluczenia  
z postępowania, nie zostaną dopuszczeni do realizacji przedmiotu zamówienia. Jeżeli Zamawiający 
stwierdzi, że wobec danego Podwykonawcy zachodzą podstawy Wykluczenia, Wykonawca 
obowiązany jest zastąpić tego Podwykonawcę lub zrezygnować z powierzenia wykonania części 
zamówienia Podwykonawcy. 
5. Zapisy ust. 4 stosuje się wobec dalszych Podwykonawców. 
6. Wymagania dotyczące podwykonawstwa, umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są 
roboty budowlane, których niespełnienie spowoduje zgłoszenie przez Zamawiającego odpowiednio 
zastrzeżeń lub sprzeciwu zawarte są w Załączniku nr 8 do SWZ. 

 

§ 12. INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW WSPÓLNIE UBIEGAJĄCYCH SIĘ O 

UDZIELENIE ZAMÓWIENIA:  

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy 
ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania  
i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do 
oferty. 
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia,  
o których mowa w § 8 ust. 1 SWZ, składa każdy z Wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak 
podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców 
wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu. 
3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie,  
z którego wynika które roboty budowlane / dostawy / usługi wykonają poszczególni Wykonawcy.  
4. Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego ponoszą solidarną 
odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia, określoną w art. 366 
kodeksu cywilnego. 
5. Wszelka korespondencja prowadzona będzie z pełnomocnikiem. 
6. W FORMULARZU OFERTY w miejscu „Wykonawca” należy wpisać dane dotyczące wszystkich 
podmiotów wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, a nie tylko pełnomocnika. 
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7. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie,  
z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni Wykonawcy. 
8. Przed podpisaniem umowy od Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia 
publicznego, których oferta została wybrana Zamawiający będzie żądać umowy regulującej ich 
współpracę. 

 

§ 13. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM, W TYM JEGO KWOTĘ, JEŻELI 

ZAMAWIAJĄCY PRZEWIDUJE OBOWIĄZEK WNIESIENIA WADIUM: 

1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości:10 000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy 
złotych 00/100).  
2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert.  
3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:  
1) pieniądzu;  
2) gwarancjach bankowych;  
3) gwarancjach ubezpieczeniowych;  
4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 
listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2020 r. poz. 
299).  
4. Wadium w formie pieniądza należy wnieść przelewem na konto Nr 94 9288 1079 1720 0446 3000 
0030 w Banku Spółdzielczym w Łowiczu o/Słupia, tytuł przelewu: Wadium – nr postępowania: 
RIGKiOŚ.271.19.2022.JJ  
UWAGA: Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej zostanie przyjęty termin uznania 
rachunku Zamawiającego.  
5. Wadium wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia musi być złożone jako oryginał gwarancji lub 
poręczenia w postaci elektronicznej i spełniać co najmniej poniższe wymagania:  
1) musi obejmować odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez 
Wykonawcę określone w ustawie,  
2) z jej treści powinno jednoznacznie wynikać zobowiązanie gwaranta do zapłaty całej kwoty wadium,  
3) powinno być nieodwołalne i bezwarunkowe oraz płatne na pierwsze żądanie,  
4) termin obowiązywania poręczenia lub gwarancji nie może być krótszy niż termin związania ofertą  
(z zastrzeżeniem iż pierwszym dniem związania ofertą jest dzień składania ofert)  
5) w treści poręczenia lub gwarancji powinna znaleźć się nazwa oraz numer przedmiotowego 
postępowania, beneficjentem poręczenia lub gwarancji jest: Gmina Słupia, Słupia 136, 96-128 Słupia  
6) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (art. 58 ustawy), 
Zamawiający wymaga aby poręczenie lub gwarancja obejmowała swą treścią (tj. zobowiązanych z 
tytułu poręczenia lub gwarancji) wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 
zamówienia lub aby z jej treści wynikało, że zabezpiecza ofertę Wykonawców wspólnie ubiegających 
się o udzielenie zamówienia (konsorcjum).  
6. 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 zostanie odrzucona.  
7. Zasady zwrotu oraz okoliczności zatrzymania wadium określa art. 98 ustawy. 
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4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 

listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2020 r. poz. 

299). 
4. Wadium w formie pieniądza należy wnieść przelewem na konto Nr 94 9288 1079 1720 0446 3000 

0030 w Banku Spółdzielczym w Łowiczu o/Słupia, tytuł przelewu: Wadium — nr postępowania: 

RIGKiOŚ.271.19.2022.JJ 
UWAGA: Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej zostanie przyjęty termin uznania 

rachunku Zamawiającego. 

5. Wadium wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia musi być złożone jako oryginał gwarancji lub 

poręczenia w postaci elektronicznej i spełniać co najmniej poniższe wymagania: 

1) musi obejmować odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez 

Wykonawcę określone w ustawie, 

2) zjej treści powinno jednoznacznie wynikać zobowiązanie gwaranta do zapłaty całej kwoty wadium, 

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

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

(z zastrzeżeniem iż pierwszym dniem związania ofertą jest dzień składania ofert) 

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

postępowania, beneficjentem poręczenia lub gwarancji jest: Gmina Słupia, Słupia 136, 96-128 Słupia 

6) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (art. 58 ustawy), 
Zamawiający wymaga aby poręczenie lub gwarancja obejmowała swą treścią (tj. zobowiązanych z 

tytułu poręczenia lub gwarancji) wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 

zamówienia lub aby z jej treści wynikało, że zabezpiecza ofertę Wykonawców wspólnie ubiegających 
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w przypadku, o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3 ustawy zostanie odrzucona. 

7. Zasady zwrotu oraz okoliczności zatrzymania wadium określa art. 98 ustawy. 

Urząd Gminy w Słupi 

Słupia 136, 96-128 Słupia 

www.slupia.com.pl e-mailigminaQslupia.com.pl 

tel.: 46 831 55 91, fax: 46 831 55 14 12 
adres ePUAP: x52urx05pw 

Administratorem danych osobowych jest Wójt Gminy Słupia. Dane przetwarzane są w celu realizacji czynności urzędowych. 
Masz prawo do dostępu, sprostowania, ograniczenia przetwarzania danych. 

Więcej informacji znajdziesz na stronie www.slupia.com.pl w zakładce ochrona danych osobowych.

http://www.slupia.com.pl/
http://www.slupia.com.pl/


 
„Przebudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Słupi oraz budowa sieci kanalizacyjnej  

w miejscowości Winna Góra” 

 

 

Urząd Gminy w Słupi 
Słupia 136, 96-128 Słupia 

www.slupia.com.pl   e-mail:gmina@slupia.com.pl 
tel.: 46 831 55 91, fax: 46 831 55 14 

adres ePUAP: x52urx05pw 

 
Administratorem danych osobowych jest Wójt Gminy Słupia. Dane przetwarzane są w celu realizacji czynności urzędowych. 

 Masz prawo do dostępu, sprostowania, ograniczenia przetwarzania danych. 
Więcej informacji znajdziesz na stronie www.slupia.com.pl w zakładce ochrona danych osobowych. 

 

 

 

13 

§ 14. 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: 

1.Informacje ogólne: 
1) Postępowanie prowadzone jest w języku polskim. Oznacza to, że wszelka korespondencja w języku 
obcym musi być złożona wraz z tłumaczeniem na język polski. 
2) Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym składanie ofert, wymiana informacji 
oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między Zamawiającym a Wykonawcą,  
z uwzględnieniem wyjątków określonych w ustawie, odbywa się przy użyciu środków komunikacji 
elektronicznej. Przez środki komunikacji elektronicznej rozumie się środki komunikacji elektronicznej 
zdefiniowane w ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną  
(Dz. U. z 2020 r. poz. 344). 
3) W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami 
odbywa się przy użyciu miniPortalu, który dostępny jest pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/, 
ePUAPu, dostępnego pod adresem: https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej 
gmina@slupia.com.pl 
4) Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego musi 
posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do następujących 
formularzy: „Formularz do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” oraz do „Formularza 
do komunikacji”. 
5) Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, 
elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu 
opisane zostały odpowiednio w Instrukcji użytkownika systemu miniPortal - ePUAP oraz Warunkach 
korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP). 
6) Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy: 
„Formularz złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” i „Formularza do komunikacji” 
wynosi 150 MB. 
7) Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub 
elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich 
przekazania na ePUAP. 
8) Zamawiający przekazuje link do postępowania oraz ID postępowania jako Załącznik nr 9 do SWZ. 
Dane postępowanie można wyszukać również na Liście wszystkich postępowań w miniPortalu klikając 
wcześniej opcję „Dla Wykonawców” lub ze strony głównej z zakładki Postępowania. 
9) Wykonawcy winni we wszystkich kontaktach z Zamawiającym (szczególnie korespondencyjnych) 
powoływać się na numer przedmiotowego postepowania. 
2. Sposób komunikowania się Zamawiającego z Wykonawcami (nie dotyczy składania ofert oraz 
załączników do oferty). 
1) W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami 
w szczególności składanie oświadczeń, wniosków (innych niż oferta oraz załączniki do oferty), 
zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa się elektronicznie za pośrednictwem 
dedykowanego formularza: „Formularz do komunikacji” dostępnego na ePUAP oraz udostępnionego 
przez miniPortal. We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający 
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i Wykonawcy posługują się numerem przedmiotowego postepowania. 
2) Zamawiający może również komunikować się z Wykonawcami za pomocą poczty elektronicznej  
e-mail gmina@slupia.com.pl 
3) Dokumenty elektroniczne (inne niż oferta oraz załączniki do oferty), składane są przez Wykonawcę 
za pośrednictwem „Formularza do komunikacji” jako załączniki. Zamawiający dopuszcza również 
możliwość składania dokumentów elektronicznych za pomocą poczty elektronicznej, na wskazany  
w ust. 2 pkt 2 adres email. 
4) Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych musi być zgody z wymaganiami określonymi  
w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu 
sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów 
elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020 poz. 2452) oraz Rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy  
i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych 
dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz. U. z 2020 poz. 
2415). 
5) Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz 
informacje przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, każda ze Stron na żądanie drugiej Strony 
niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. 
 

§ 15.  WSKAZANIE OSÓB UPRAWIONYCH DO KOMUNIKOWANIA SIĘ  

Z WYKONAWCAMI. 

Osobami ze strony Zamawiającego wskazanymi do komunikowania się z Wykonawcami jest  
Justyna Józefecka tel. 46 831-55-91. 

 

§ 16. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ: 

1. Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 30 dni, tj. do dnia 10 czerwca 2022 r., przy czym 
pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert. 
2. W przypadku, gdy wybór najkorzystniejszej oferty nie nastąpi przed upływem terminu związania 
ofertą wskazanego w ust. 1, Zamawiający przed upływem terminu związania ofertą zwraca się 
jednokrotnie do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o wskazywany przez 
niego okres, nie dłuższy niż 30 dni. 
3. Przedłużenie terminu związania ofertą, o którym mowa w ust. 2 wymaga złożenia przez 
Wykonawcę pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu związania ofertą. 
 

§ 17. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY: 

1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 
2. Treść oferty musi odpowiadać treści SWZ. 
3. Ofertę wraz z załącznikami, należy sporządzić w języku polskim, w postaci elektronicznej, w ogólnie 
dostępnych formatach danych, określonych w załączniku nr 2 do 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 (Dz. U. z 2017 roku poz. 2247). 
4. Zamawiający rekomenduje wykorzystanie formatów: .pdf .doc .docx . txt, .rtf, .odt. 
5. Ofertę składa się na formularzu ofertowym – wg wzoru stanowiącego Załącznik Nr 1 do SWZ. 
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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. W przypadku, gdy Wykonawca nie korzysta  
z przygotowanego przez Zamawiającego wzoru, w treści tych dokumentów należy zamieścić 
wszystkie informacje wymagane we wzorach. 
7. 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. 
8. Podmiotowe środki dowodowe lub inne dokumenty, w tym dokumenty potwierdzające umocowanie 
do reprezentowania, sporządzone w języku obcym przekazuje się wraz z tłumaczeniem na język 
polski. 
9. 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. 
 
10. Do oferty Wykonawca jest zobowiązany dołączyć: 
1) jeżeli w imieniu Wykonawcy działa osoba, której umocowanie do jego reprezentowania nie wynika  
z odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji  
o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru, pełnomocnictwo lub inny dokument 
potwierdzający umocowanie do reprezentowania Wykonawcy, 
2) pełnomocnictwo dla pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu Wykonawców wspólnie 
ubiegających się o udzielenie zamówienia – dotyczy ofert składanych przez Wykonawców wspólnie 
ubiegających się o udzielenie zamówienia, 
3) pełnomocnictwo wraz z dokumentem potwierdzającym umocowanie do udzielania pełnomocnictw 
- do złożenia oferty musi być załączone w oryginale w takiej samej formie jak składana oferta tj.  
w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem 
osobistym. W przypadku, gdy pełnomocnictwo zostało sporządzone jako dokument w postaci 
papierowej i opatrzone własnoręcznym podpisem, przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego 
dokumentu opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem 
osobistym, poświadczającym zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci 
papierowej. Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z pełnomocnictwem w postaci 
papierowej dokonuje mocodawca lub notariusz (w formie elektronicznego poświadczenia 
sporządzonego stosownie do art. 97 § 2 ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. - Prawo o notariacie  
(Dz. U. z 2020 roku poz. 1192 ze zm.), które to poświadczenie notariusz opatruje kwalifikowanym 
podpisem elektronicznym). Cyfrowe odwzorowanie pełnomocnictwa nie może być poświadczone 
przez upełnomocnionego. 
4) oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy tj.  o spełnianiu warunków udziału  
w postępowaniu oraz o braku podstaw do wykluczenia z postępowania wg wzoru stanowiącego 
Załącznik Nr 2 do SWZ. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, 
oświadczenie o niepoleganiu wykluczeniu oraz spełnianie warunków udziału w zakresie, w jakim 
każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu, składa każdy  
z Wykonawców. W przypadku polegania przez Wykonawcę na zdolnościach lub sytuacji podmiotów 
udostępniających zasoby, Wykonawca przekaże 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, 
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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 
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3) pełnomocnictwo wraz z dokumentem potwierdzającym umocowanie do udzielania pełnomocnictw 

- do złożenia oferty musi być załączone w oryginale w takiej samej formie jak składana oferta tj. 

w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem 
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papierowej i opatrzone własnoręcznym podpisem, przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego 

dokumentu opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem 

osobistym, poświadczającym zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci 

papierowej. Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z pełnomocnictwem w postaci 

papierowej dokonuje mocodawca lub notariusz (w formie elektronicznego poświadczenia 

sporządzonego stosownie do art. 97 $ 2 ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. - Prawo o notariacie 

(Dz. U. z 2020 roku poz. 1192 ze zm.), które to poświadczenie notariusz opatruje kwalifikowanym 

podpisem elektronicznym). Cyfrowe odwzorowanie pełnomocnictwa nie może być poświadczone 

przez upełnomocnionego. 

4) oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy tj. o spełnianiu warunków udziału 

w postępowaniu oraz o braku podstaw do wykluczenia z postępowania wg wzoru stanowiącego 

Załącznik Nr 2 do SWZ. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, 

oświadczenie o niepoleganiu wykluczeniu oraz spełnianie warunków udziału w zakresie, w jakim 

każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu, składa każdy 

z Wykonawców. W przypadku polegania przez Wykonawcę na zdolnościach lub sytuacji podmiotów 
udostępniających zasoby, Wykonawca przekaże 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, 
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5) zobowiązanie podmiotu udostepniającego zasoby do oddania Wykonawcy do dyspozycji 
niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek 
dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował 
niezbędnymi zasobami tych podmiotów.  Zobowiązanie przekazuje się w formie elektronicznej lub 
w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. W przypadku, gdy 
zostało sporządzone jako dokument w postaci papierowej i opatrzone własnoręcznym podpisem, 
przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu opatrzone kwalifikowanym podpisem 
elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, poświadczającym zgodność cyfrowego 
odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej. Poświadczenia zgodności cyfrowego 
odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej dokonuje odpowiednio Wykonawca lub 
Wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia lub notariusz. – jeżeli dotyczy; 
6) oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają 
poszczególni Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia. Oświadczenie przekazuje 
się  w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem 
osobistym. W przypadku, gdy zostało sporządzone jako dokument w postaci papierowej i opatrzone 
własnoręcznym podpisem, przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu opatrzone 
kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, 
poświadczającym zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej. 
Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej dokonuje 
odpowiednio Wykonawca lub Wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia lub 
notariusz. – jeżeli dotyczy; 
11. Podpisy kwalifikowane wykorzystywane przez Wykonawców do podpisywania wszelkich plików 
muszą spełniać wymogi rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie identyfikacji 
elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym 
(eIDAS) (UE) nr 910/2014 – od 1 lipca 2016 roku. 
12. W przypadku wykorzystania formatu podpisu XAdES zewnętrzny Zamawiający wymaga 
dołączenia odpowiedniej ilości plików tj. podpisywanych plików z danymi oraz plików XAdES. 
13. W przypadku stosowania przez Wykonawcę kwalifikowanego podpisu elektronicznego: 
1) ze względu na niskie ryzyko naruszenia integralności pliku oraz łatwiejszą weryfikację podpisu 
Zamawiający zaleca, w miarę możliwości, przekonwertowanie plików składających się na ofertę na 
rozszerzenie .pdf i opatrzenie ich podpisem kwalifikowanym w formacie PadES, 
2) pliki w innych formatach niż .pdf zaleca się opatrzyć podpisem w formacie XAdES o typie 
zewnętrznym. Wykonawca powinien pamiętać, aby plik z podpisem przekazywać łącznie  
z dokumentem podpisywanym. 
14. 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 podpisów. 
15. Do zaszyfrowania oferty nie jest potrzebna ani aplikacja do szyfrowania ofert, ani plik z kluczem 
publicznym. Cały proces szyfrowania ma miejsce na stronie https://miniportal.uzp.gov.pl/. 
16. Sposób złożenia oferty, w tym zaszyfrowania oferty, opisany został w Instrukcji użytkownika 
systemu miniPortal - ePUAP, dostępnej na stronie: https://miniportal.uzp.gov.pl/. 
17. Jeżeli na ofertę składa się kilka dokumentów, Wykonawca powinien stworzyć folder, do którego 
przeniesie wszystkie dokumenty oferty, sporządzone w formie elektronicznej lub w postaci 
elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Następnie z tego folderu 
Wykonawca zrobi folder .zip (bez nadawania mu haseł i bez szyfrowania). 
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18. Wszelkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia  
16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j.: Dz. U. z 2020 r. poz. 1913 ze zm.), które 
Wykonawca zastrzeże jako tajemnicę przedsiębiorstwa, powinny zostać złożone w osobnym pliku 
wraz z jednoczesnym zaznaczeniem polecenia „Załącznik stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa”  
a następnie wraz z plikami stanowiącymi jawną część skompresowane do jednego folderu .zip. 
Wykonawca zobowiązany jest, wraz z przekazaniem tych informacji, wykazać spełnienie przesłanek 
określonych w art. 11 ust. 2 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Zaleca się, aby 
uzasadnienie zastrzeżenia informacji jako tajemnicy przedsiębiorstwa było sformułowane w sposób 
umożliwiający jego udostępnienie. Zastrzeżenie przez Wykonawcę tajemnicy przedsiębiorstwa bez 
uzasadnienia, będzie traktowane jako bezskuteczne ze względu na zaniechanie przez Wykonawcę 
podjęcia niezbędnych działań w celu utrzymania poufności objętych klauzulą informacji zgodnie  
z postanowieniami art. 18 ust. 3 ustawy. 

 

§ 18. SPOSÓB ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT: 

1. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem „Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty 
lub wniosku” dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu, 
https://epuap.gov.pl/wps/portal https://miniportal.uzp.gov.pl/. Adres Elektronicznej Skrzynki 
Podawczej Zamawiającego – /x52urx05pw/SkrytkaESP. Cały proces szyfrowania oferty ma miejsce 
na stronie https://miniportal.uzp.gov.pl/. Funkcjonalność do zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę 
jest dostępna dla Wykonawców na miniPortalu, w szczegółach danego postępowania. 
2. W formularzu oferty Wykonawca zobowiązany jest podać adres skrzynki ePUAP, na którym 
prowadzona będzie korespondencja związana z postępowaniem. 
3. Ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci 
elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. 
4. Sposób złożenia oferty, w tym zaszyfrowania oferty opisany został w Instrukcji użytkownika 
dostępnej na stronie: https://miniportal.uzp.gov.pl/. 
5. 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 (Dz. U. z 2020 r. poz. 1913 ze zm.), 
Wykonawca, w celu utrzymania w poufności tych informacji, przekazuje je w osobnym pliku wraz z 
jednoczesnym zaznaczeniem polecenia „Załącznik stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa”, a 
następnie wraz z plikami stanowiącymi jawną część skompresowane do jednego pliku archiwum (ZIP) 
należy zaszyfrować. 
6. Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 12 maja 2022 roku do godz. 11.00. 
7. Oferta może być złożona tylko do upływu terminu składania ofert. 
8. Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert wycofać ofertę za pośrednictwem 
„Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” dostępnego na ePUAP  
i udostępnionego również na miniPortalu. Sposób wycofania oferty został opisany w Instrukcji 
użytkownika dostępnej na miniPortalu. 
9. Wykonawca po upływie terminu do składania ofert nie może skutecznie dokonać zmiany ani 
wycofać złożonej oferty. 
10. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 12 maja 2022 roku o godz. 11.30. 
11. Otwarcie ofert nie jest jawne. 
12. Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli wystąpią okoliczności wskazane w art. 226 ust. 1 ustawy. 
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18. Wszelkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 

16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j.: Dz. U. z 2020 r. poz. 1913 ze zm.), które 

Wykonawca zastrzeże jako tajemnicę przedsiębiorstwa, powinny zostać złożone w osobnym pliku 

wraz z jednoczesnym zaznaczeniem polecenia „Załącznik stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa” 

a następnie wraz z plikami stanowiącymi jawną część skompresowane do jednego folderu .zip. 

Wykonawca zobowiązany jest, wraz z przekazaniem tych informacji, wykazać spełnienie przesłanek 

określonych w art. 11 ust. 2 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Zaleca się, aby 

uzasadnienie zastrzeżenia informacji jako tajemnicy przedsiębiorstwa było sformułowane w sposób 

umożliwiający jego udostępnienie. Zastrzeżenie przez Wykonawcę tajemnicy przedsiębiorstwa bez 
uzasadnienia, będzie traktowane jako bezskuteczne ze względu na zaniechanie przez Wykonawcę 

podjęcia niezbędnych działań w celu utrzymania poufności objętych klauzulą informacji zgodnie 

z postanowieniami art. 18 ust. 3 ustawy. 

$ 18. SPOSÓB ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT: 

1. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem „Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty 

lub wniosku” dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu, 
https://epuap.gov.pl/wps/portal  https://miniportal.uzp.gov.pl/. Adres Elektronicznej Skrzynki 

Podawczej Zamawiającego — /x52urx05pw/SkrytkaESP. Cały proces szyfrowania oferty ma miejsce 

na stronie https://miniportal.uzp.gov.pl/. Funkcjonalność do zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę 

jest dostępna dla Wykonawców na miniPortalu, w szczegółach danego postępowania. 

2. W formularzu oferty Wykonawca zobowiązany jest podać adres skrzynki ePUAP, na którym 

prowadzona będzie korespondencja związana z postępowaniem. 

3. Ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci 
elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. 

4. Sposób złożenia oferty, w tym zaszyfrowania oferty opisany został w Instrukcji użytkownika 
dostępnej na stronie: https://miniportal.uzp.gov.pl/. 

5. 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 (Dz. U. z 2020 r. poz. 1913 ze zm.), 

Wykonawca, w celu utrzymania w poufności tych informacji, przekazuje je w osobnym pliku wraz z 

jednoczesnym zaznaczeniem polecenia „Załącznik stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa”, a 

następnie wraz z plikami stanowiącymi jawną część skompresowane do jednego pliku archiwum (ZIP) 

należy zaszyfrować. 

6. Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 12 maja 2022 roku do godz. 11.00. 

7. Oferta może być złożona tylko do upływu terminu składania ofert. 

8. Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert wycofać ofertę za pośrednictwem 
„Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” dostępnego na ePUAP 

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

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

wycofać złożonej oferty. 

10. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 12 maja 2022 roku o godz. 11.30. 

11. Otwarcie ofert nie jest jawne. 

12. Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli wystąpią okoliczności wskazane w art. 226 ust. 1 ustawy. 

  

  

Urząd Gminy w Słupi 

Słupia 136, 96-128 Słupia 

www.slupia.com.pl e-mailigminaQslupia.com.pl 

tel.: 46 831 55 91, fax: 46 831 55 14 17 
adres ePUAP: x52urx05pw 

Administratorem danych osobowych jest Wójt Gminy Słupia. Dane przetwarzane są w celu realizacji czynności urzędowych. 
Masz prawo do dostępu, sprostowania, ograniczenia przetwarzania danych. 

Więcej informacji znajdziesz na stronie www.slupia.com.pl w zakładce ochrona danych osobowych.

http://www.slupia.com.pl/
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13. Otwarcie ofert następuje poprzez użycie mechanizmu do odszyfrowania ofert dostępnego po 
zalogowaniu w zakładce Deszyfrowanie na miniPortalu i następuje poprzez wskazanie pliku do 
odszyfrowania. 
14. Niezwłocznie po otwarciu ofert, udostępnia się na stronie internetowej prowadzonego 
postępowania informacje 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. 
15. W przypadku wystąpienia awarii systemu teleinformatycznego, która spowoduje brak możliwości 
otwarcia ofert w terminie określonym przez Zamawiającego, otwarcie ofert nastąpi niezwłocznie po 
usunięciu awarii. 
16. Zamawiający poinformuje o zmianie terminu otwarcia ofert na stronie internetowej prowadzonego 
postępowania. 
 

§ 19. SPOSÓB OBLICZENIA CENY: 

1. Wykonawca podaje cenę oferty w formularzu ofertowym sporządzonym według wzoru 
stanowiącego Załącznik Nr 1 do SWZ, jako cenę brutto (z uwzględnieniem kwoty podatku od 
towarów i usług VAT) z wyszczególnieniem stawki i kwoty podatku od towarów i usług VAT oraz ceny 
netto. 
2. Cena oferty stanowi wynagrodzenie ryczałtowe. 
3. Cena ofertowa brutto musi uwzględniać wszystkie koszty związane z prawidłową i właściwą 
realizacją przedmiotu zamówienia, przy zastosowaniu obowiązujących norm, z uwzględnieniem 
ewentualnego ryzyka wynikającego z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili 
składania oferty, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia oraz projektowanymi postanowieniami 
umowy określonymi w niniejszej SWZ. 
4. Cena podana na Formularzu ofertowym jest ceną ostateczną, niepodlegającą negocjacji  
i wyczerpującą wszelkie należności Wykonawcy wobec Zamawiającego związane z realizacją 
przedmiotu zamówienia. 
5. Cena oferty powinna być wyrażona w złotych polskich (PLN) z dokładnością do dwóch miejsc po 
przecinku. 
6. Zamawiający nie przewiduje rozliczeń w walucie obcej. 
7. Wyliczona cena oferty brutto będzie służyć do porównania złożonych ofert i do rozliczenia w trakcie 
realizacji zamówienia. 
8. Jeżeli została złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku 
podatkowego zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2021 
r. poz. 685 ze 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. 
W ofercie, o której mowa, Wykonawca ma obowiązek: 
1) poinformowania Zamawiającego, że wybór jego oferty będzie prowadził do powstania  
u Zamawiającego obowiązku podatkowego, 
2) wskazania nazwy (rodzaju) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będą prowadziły do 
powstania obowiązku podatkowego, 
3) wskazania wartości towaru lub usługi objętego obowiązkiem podatkowym Zamawiającego, bez 
kwoty podatku, 
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13. Otwarcie ofert następuje poprzez użycie mechanizmu do odszyfrowania ofert dostępnego po 

zalogowaniu w zakładce Deszyfrowanie na miniPortalu i następuje poprzez wskazanie pliku do 

odszyfrowania. 

14. Niezwłocznie po otwarciu ofert, udostępnia się na stronie internetowej prowadzonego 

postępowania informacje 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. 
15. W przypadku wystąpienia awarii systemu teleinformatycznego, która spowoduje brak możliwości 
otwarcia ofert w terminie określonym przez Zamawiającego, otwarcie ofert nastąpi niezwłocznie po 

usunięciu awarii. 

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

postępowania. 

$ 19. SPOSÓB OBLICZENIA CENY: 
1. Wykonawca podaje cenę oferty w formularzu ofertowym sporządzonym według wzoru 
stanowiącego Załącznik Nr 1 do SWZ, jako cenę brutto (z uwzględnieniem kwoty podatku od 

towarów i usług VAT) z wyszczególnieniem stawki i kwoty podatku od towarów i usług VAT oraz ceny 

netto. 

2. Cena oferty stanowi wynagrodzenie ryczałtowe. 

3. Cena ofertowa brutto musi uwzględniać wszystkie koszty związane z prawidłową i właściwą 

realizacją przedmiotu zamówienia, przy zastosowaniu obowiązujących norm, z uwzględnieniem 

ewentualnego ryzyka wynikającego z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili 

składania oferty, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia oraz projektowanymi postanowieniami 

umowy określonymi w niniejszej SWZ. 

4. Cena podana na Formularzu ofertowym jest ceną ostateczną, niepodlegającą negocjacji 

i wyczerpującą wszelkie należności Wykonawcy wobec Zamawiającego związane z realizacją 

przedmiotu zamówienia. 

5. Cena oferty powinna być wyrażona w złotych polskich (PLN) z dokładnością do dwóch miejsc po 

przecinku. 

6. Zamawiający nie przewiduje rozliczeń w walucie obcej. 

7. Wyliczona cena oferty brutto będzie służyć do porównania złożonych ofert i do rozliczenia w trakcie 

realizacji zamówienia. 

8. Jeżeli została złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku 

podatkowego zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2021 

r. poz. 685 ze 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. 

W ofercie, o której mowa, Wykonawca ma obowiązek: 

1) poinformowania Zamawiającego, że wybór jego oferty będzie prowadził do powstania 

u Zamawiającego obowiązku podatkowego, 

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

powstania obowiązku podatkowego, 

3) wskazania wartości towaru lub usługi objętego obowiązkiem podatkowym Zamawiającego, bez 

kwoty podatku, 
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4) wskazania stawki podatku od towarów i usług, która zgodnie z wiedzą Wykonawcy, będzie miała 
zastosowanie. 
 

§ 20. OPIS KRYTERIÓW OCENY OFERT, WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH 

KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT: 

1. Zamawiający przy wyborze najkorzystniejszej oferty będzie kierował się następującymi kryteriami 
oceny ofert i ich wagami: 

Lp. Nazwa kryterium Waga 
100% 

Ilość 
punktów 

Sposób oceny 

 
1. 
 

Cena brutto 
przedmiotu 
zamówienia - C 

 
60 

 

 
60 

 

cena najniższa spośród badanych ofert 
C = ----------------------------------------------  x 60 

cena badanej oferty 
 

 
2. 

Gwarancja na 
wykonane roboty 
- G 

 
40 

 
40 

gwarancja w miesiącach badanej oferty 
G = -----------------------------------------------  x 40 

              najdłuższa gwarancja w miesiącach   
            spośród wszystkich ocenianych ofert 

 
UWAGA:  
Minimalny okres gwarancji wymagany przez Zamawiającego nie może być krótszy niż  
36 miesięcy. Maksymalny okres gwarancji możliwy do zaoferowania przez Wykonawcę wynosi  
60 miesięcy. 
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów (P), będącą 
sumą punktów przyznanych w poszczególnych kryteriach: 
P= C +G 
P – łączna liczba punktów przyznanych w kryterium cena brutto przedmiotu zamówienia oraz 
gwarancja na wykonane roboty 
C – liczba punktów, jakie otrzyma oferta za kryterium cena brutto przedmiotu zamówienia 
G – liczba punktów, jakie otrzyma oferta za kryterium gwarancja na wykonane roboty 
 
2. Przy obliczaniu punktów w poszczególnych kryteriach, Zamawiający zastosuje zaokrąglenie do 
dwóch miejsc po przecinku według zasady, że trzecia cyfra po przecinku od 5 w górę powoduje 
zaokrąglenie drugiej cyfry po przecinku w górę o 1. Jeśli trzecia cyfra po przecinku jest mniejsza niż 5, 
to druga cyfra po przecinku nie ulega zmianie. 
3. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawcy wyjaśnień dotyczących 
treści złożonej oferty, w tym zaoferowanej ceny. 
4. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą. 
Jeżeli Zamawiający nie będzie prowadził negocjacji, dokona wyboru najkorzystniejszej oferty spośród 
niepodlegających odrzuceniu ofert.   
 

§ 21. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE MUSZĄ ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO 

WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA 

PUBLICZNEGO: 
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4) wskazania stawki podatku od towarów i usług, która zgodnie z wiedzą Wykonawcy, będzie miała 

zastosowanie. 

S 20. OPIS KRYTERIÓW OCENY OFERT, WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH 

KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT: 
1. Zamawiający przy wyborze najkorzystniejszej oferty będzie kierował się następującymi kryteriami 

oceny ofert i ich wagami: 
  

  

  

  

          

Lp. | Nazwa kryterium Waga Ilość Sposób oceny 

100% punktów 

Cena brutto cena najniższa spośród badanych ofert 

1. przedmiotu 60 60 C= x 60 

zamówienia - C cena badanej oferty 

Gwarancja na gwarancja w miesiącach badanej oferty 

2. | wykonane roboty 40 40 G= x40 
-G najdłuższa gwarancja w miesiącach 

spośród wszystkich ocenianych ofert     
  

UWAGA: 
Minimalny okres gwarancji wymagany przez Zamawiającego nie może być krótszy niż 

36 miesięcy. Maksymalny okres gwarancji możliwy do zaoferowania przez Wykonawcę wynosi 

60 miesięcy. 
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów (P), będącą 

sumą punktów przyznanych w poszczególnych kryteriach: 

P= C+G 
P — łączna liczba punktów przyznanych w kryterium cena brutto przedmiotu zamówienia oraz 

gwarancja na wykonane roboty 

C - liczba punktów, jakie otrzyma oferta za kryterium cena brutto przedmiotu zamówienia 

G — liczba punktów, jakie otrzyma oferta za kryterium gwarancja na wykonane roboty 

2. Przy obliczaniu punktów w poszczególnych kryteriach, Zamawiający zastosuje zaokrąglenie do 

dwóch miejsc po przecinku według zasady, że trzecia cyfra po przecinku od 5 w górę powoduje 

zaokrąglenie drugiej cyfry po przecinku w górę o 1. Jeśli trzecia cyfra po przecinku jest mniejsza niż 5, 

to druga cyfra po przecinku nie ulega zmianie. 

3. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawcy wyjaśnień dotyczących 

treści złożonej oferty, w tym zaoferowanej ceny. 

4. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą. 

Jeżeli Żżamawiający nie będzie prowadził negocjacji, dokona wyboru najkorzystniejszej oferty spośród 

niepodlegających odrzuceniu ofert. 

$ 21. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE MUSZĄ ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO 

WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA 

PUBLICZNEGO: 

Urząd Gminy w Słupi 

Słupia 136, 96-128 Słupia 

www.slupia.com.pl e-mailigminaQslupia.com.pl 

tel.: 46 831 55 91, fax: 46 831 55 14 19 
adres ePUAP: x52urx05pw 

Administratorem danych osobowych jest Wójt Gminy Słupia. Dane przetwarzane są w celu realizacji czynności urzędowych. 
Masz prawo do dostępu, sprostowania, ograniczenia przetwarzania danych. 

Więcej informacji znajdziesz na stronie www.slupia.com.pl w zakładce ochrona danych osobowych.

http://www.slupia.com.pl/
http://www.slupia.com.pl/
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1.Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie określonym w art. 308 
ust. 2 i 3 ustawy. 
2. Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, ma obowiązek zawrzeć umowę 
w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w projektowanych postanowieniach 
umowy, które stanowią Załącznik Nr 8 do SWZ. 
3. Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, będzie zobowiązany przed 
podpisaniem umowy do: 
1) wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy na zasadach określonych w § 22 SWZ, 
2) w przypadku powierzenia części zamówienia Podwykonawcom złożyć wykaz Podwykonawców 
zawierający: nazwy Podwykonawców, dane kontaktowe oraz przedstawicieli Podwykonawców. 
4. W przypadku wyboru oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 
zamówienia, przed zawarciem umowy Zamawiający zastrzega sobie  prawo żądania przed zawarciem 
umowy w sprawie zamówienia publicznego kopię umowy regulującą współpracę tych Wykonawców. 
Umowa ta winna określać strony umowy, cel działania, sposób współdziałania, zakres prac 
przewidzianych do wykonania każdemu z nich, solidarną odpowiedzialność za wykonanie 
zamówienia, oznaczenie czasu trwania konsorcjum (obejmującego okres realizacji przedmiotu 
zamówienia, gwarancji i rękojmi), wykluczenie możliwości wypowiedzenia umowy konsorcjum przez 
któregokolwiek z jego członków do czasu wykonania zamówienia. 
5. Wybrany Wykonawca jest zobowiązany do zawarcia umowy w terminie i miejscu wyznaczonym 
przez Zamawiającego. 
 

§ 22. INFORMACJE DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA 

UMOWY: 

1. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, przed zawarciem umowy, obowiązany jest wnieść 
zabezpieczenie należytego wykonania umowy w następującej wysokości  5% od ceny ofertowej 
brutto podanej w formularzu oferty. 
2. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania 
umowy. 
3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wnoszone według wyboru Wykonawcy  
w jednej lub w kilku następujących formach: 
1) pieniądzu; 
2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, 
z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym; 
3) gwarancjach bankowych; 
4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 
5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia  
9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 
4. Zamawiający nie wyraża zgody na wniesienie zabezpieczenia w formach określonych art. 450 ust. 2 
ustawy. 
5. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy  
Zamawiającego prowadzony w Banku Spółdzielczym w Łowiczu o/Słupia  
Nr 94 9288 1079 1720 0446 3000 0030, tytuł przelewu: Zabezpieczenie – nr postępowania: 
RIGKiOŚ.271.19.2022.JJ  
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1.Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie określonym w art. 308 

ust. 2 i 3 ustawy. 

2. Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, ma obowiązek zawrzeć umowę 

w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w projektowanych postanowieniach 

umowy, które stanowią Załącznik Nr 8 do SWZ. 

3. Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, będzie zobowiązany przed 

podpisaniem umowy do: 

1) wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy na zasadach określonych w $ 22 SWZ, 

2) w przypadku powierzenia części zamówienia Podwykonawcom złożyć wykaz Podwykonawców 

zawierający: nazwy Podwykonawców, dane kontaktowe oraz przedstawicieli Podwykonawców. 

4. W przypadku wyboru oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 

zamówienia, przed zawarciem umowy Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania przed zawarciem 

umowy w sprawie zamówienia publicznego kopię umowy regulującą współpracę tych Wykonawców. 

Umowa ta winna określać strony umowy, cel działania, sposób współdziałania, zakres prac 

przewidzianych do wykonania każdemu z nich, solidarną odpowiedzialność za wykonanie 

zamówienia, oznaczenie czasu trwania konsorcjum (obejmującego okres realizacji przedmiotu 

zamówienia, gwarancji i rękojmi), wykluczenie możliwości wypowiedzenia umowy konsorcjum przez 

któregokolwiek z jego członków do czasu wykonania zamówienia. 

5. Wybrany Wykonawca jest zobowiązany do zawarcia umowy w terminie i miejscu wyznaczonym 

przez Zamawiającego. 

S 22. INFORMACJE DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA 

UMOWY: 

1. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, przed zawarciem umowy, obowiązany jest wnieść 

zabezpieczenie należytego wykonania umowy w następującej wysokości 5% od ceny ofertowej 

brutto podanej w formularzu oferty. 

2. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania 

umowy. 
3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wnoszone według wyboru Wykonawcy 

w jednej lub w kilku następujących formach: 

1) pieniądzu; 

2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, 

z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym; 

3) gwarancjach bankowych; 

4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 

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

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

4. Zamawiający nie wyraża zgody na wniesienie zabezpieczenia w formach określonych art. 450 ust. 2 

ustawy. 

5. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy 

Zamawiającego prowadzony w Banku Spółdzielczym w Łowiczu o/Słupia 
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adres ePUAP: x52urx05pw 

Administratorem danych osobowych jest Wójt Gminy Słupia. Dane przetwarzane są w celu realizacji czynności urzędowych. 
Masz prawo do dostępu, sprostowania, ograniczenia przetwarzania danych. 

Więcej informacji znajdziesz na stronie www.slupia.com.pl w zakładce ochrona danych osobowych.

http://www.slupia.com.pl/
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6. Zaleca się, aby w przypadku, gdy Wykonawcy występujący wspólnie wnoszą zabezpieczenie 
należytego wykonania umowy wniesione w formach przewidzianych w § 22 ust. 3 pkt 2-5 SWZ,  
w treści gwarancji lub poręczenia w sposób jednoznaczny i nie budzący wątpliwości, zostały 
wskazane jako Wykonawcy zamówienia publicznego, wszystkie podmioty występujące wspólnie.   
7. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy, we wszystkich formach przewidzianych w ust. 3 
powinno zabezpieczać roszczenia wynikające z niewykonania bądź nienależytego wykonania umowy 
w taki sam sposób, co oznacza, iż zabezpieczenie wniesione w formie innej niż pieniądz nie może 
zabezpieczać roszczeń Zamawiającego w sposób mniej korzystny, niż jakby miało to miejsce  
w przypadku wniesienia zabezpieczenia w pieniądzu. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 
w formie gwarancji/poręczenia powinno być bezwarunkowe, nieodwołalne i płatne na pierwsze, 
pisemne żądanie Zamawiającego.  
Zamawiający nie dopuszcza możliwości uzależnienia wypłaty kwot z gwarancji/poręczenia od 
przedłożenia jakichkolwiek dodatkowych dokumentów, poświadczenia podpisu przez osoby trzecie, 
bądź spełnienia jakichkolwiek warunków, poza oświadczeniem Zamawiającego, iż żądana kwota jest 
należna z tytułu niewykonania bądź nienależytego wykonania umowy. 
7. Zamawiający zwróci zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania 
przez Zamawiającego za należycie wykonane. 
8. W przypadku złożenia zabezpieczenia w formie określonej w ust. 3 pkt 2-5 podlega ona pierwotnej 
akceptacji Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia treści gwarancji 
(poręczenia) w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego przed podpisaniem umowy celem jej 
weryfikacji. Gwarancja (poręczenie) nie może zawierać żadnych ograniczeń do wykonywania 
uprawnień z niej wynikających, szczególnie w zakresie spełnienia jakichkolwiek warunków wobec 
Gwaranta zarówno przez Beneficjenta gwarancji (poręczenia), jak i Zobowiązanego. 
9.  W przypadku wniesienia zabezpieczenia w formach innych niż pieniądz, dokument potwierdzający 
zabezpieczenie należytego wykonania umowy należy złożyć Zamawiającemu przed podpisaniem 
umowy w formie oryginału. 
10.  Jeżeli zabezpieczenie zostanie wniesione w pieniądzu, Zamawiający przechowa 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. 
11.  W trakcie realizacji umowy wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub 
kilka form, o których mowa w ust 3. Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem 
ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości.  
12.  Zamawiający zwróci zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia  
i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane. Kwota pozostawiona przez Zamawiającego  
na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady lub gwarancji wynosi 30%.  
13.  Kwota, o której mowa w ust. 13 zostanie zwrócona nie później niż w 15 dniu po upływie okresu 
rękojmi za wady lub gwarancji. 
 

§ 23. PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA 

PUBLICZNEGO, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI TEJ UMOWY: 

1. Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną 
wprowadzone do treści umowy, określone zostały w Załączniku Nr 8 do SWZ. 
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w taki sam sposób, co oznacza, iż zabezpieczenie wniesione w formie innej niż pieniądz nie może 
zabezpieczać roszczeń Zamawiającego w sposób mniej korzystny, niż jakby miało to miejsce 

w przypadku wniesienia zabezpieczenia w pieniądzu. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 
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2. Zamawiający przewiduje możliwości zmiany zawartej umowy w zakresie wskazanym w art. 454-455 
ustawy oraz wskazanym w projektowanych postanowieniach umowy stanowiącym Załączniku Nr 8  
do SWZ. 
3. Zmiana umowy wymaga dla swej ważności, pod rygorem nieważności, zachowania formy pisemnej.  

 

§ 24. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH 

WYKONAWCY:  

1. Środki ochrony prawnej 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. 
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 oraz Rzecznikowi Małych i Średnich 
Przedsiębiorców. 
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; 
4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby. Odwołujący przekazuje odwołanie wniesione w formie 
elektronicznej albo postaci elektronicznej albo kopię odwołania Zamawiającemu, jeżeli zostało ono 
wniesione w formie pisemnej, przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby 
mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. 
5. Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub 
konkurs lub wobec treści dokumentów zamówienia wnosi się w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia 
ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub treści SWZ na stronie internetowej. 
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 ust. 6 pkt 1 SWZ. 
7. Odwołanie w przypadkach innych niż określone w ust. 5 i 6 SWZ 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. 
8. Na orzeczenie Izby oraz postanowienie Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy, 
stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. 
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. 
10. Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie - sądu zamówień publicznych. 
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, przesyłając 
jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora 
wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe albo wysłanie na 
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adres do doręczeń elektronicznych, o którym mowa w art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 18 listopada 2020 r.  
o doręczeniach elektronicznych, jest równoznaczne z jej wniesieniem. 
12. Prezes Izby przekazuje skargę wraz z aktami postępowania odwoławczego do sądu zamówień 
publicznych w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania 
 

§ 25. INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ 

ZAMAWIAJACEGO: 

1. Wypełniając obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego  i Rady (UE) 2016/679 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuję, że: 
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest  Wójt Gminy Słupia mający siedzibę  
w Urzędzie Gminy w Słupi, Słupia 136, 96-128 Słupia. Kontakt jest możliwy za pomocą telefonu: nr  
46 831-55-91 lub pisemnie na adres siedziby, e-mail gmina@slupia.com.pl, bądź pod wskazanym 
wyżej adresem siedziby. 

2) Administrator wyznaczył Inspektora ochrony danych, z którym można się kontaktować poprzez 
adres e-mail: iod@bodo24.pl 
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane wyłącznie w celu obowiązku prawnego nałożonego na 
administratora (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) wynikającego z art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 
roku Prawo zamówień publicznych związku z przeprowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego   
4) Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Osoba, której dane dotyczą jest 
zobowiązana do ich podania. Konsekwencją niepodania wymaganych danych jest brak możliwości 
przeprowadzenia postepowania o udzielenie zamówienia publicznego.    
5) Odbiorcami Państwa danych osobowych są lub mogą być: 

• Inspektor Ochrony Danych Mateusz Szenbek z siedzibą we Wrocławiu, ul. Grabiszyńska 281/721; 
• osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania; 

• właściwie upoważnione osoby fizyczne, prawne lub inni odbiorcy posiadający podstawę prawną 

żądania dostępu do danych osobowych; 

1) Administrator będzie przechowywać Państwa dane osobowe do chwili załatwienia sprawy,  

a następnie przez okres wynikający z zasad określonych w Rozporządzeniu z dnia 18 stycznia 2011 

roku w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych  wykazów akt oraz instrukcji w sprawie 

organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych. 

2) Każda osoba fizyczna, której administrator przetwarza dane osobowe ma prawo: 

• otrzymać od administratora kopię swoich danych osobowych oraz szczegółowe informacje 

dotyczące przetwarzania tych danych osobowych; 

• zażądać zmiany lub uzupełnienia swoich danych osobowych, które są niepoprawne, niekompletne 

lub nieaktualne; 

• zażądać usunięcia swoich danych osobowych, jeżeli zachodzą uzasadnione prawnie okoliczności; 

• zażądać we wskazanym zakresie ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych, jeżeli 

zachodzą uzasadnione prawnie okoliczności; 

• zażądać przesłania swoich danych osobowych przez administratora do innego wskazanego 

administratora, jeżeli jest to technicznie możliwe i jeżeli zachodzą uzasadnione prawnie okoliczności; 

• wnieść sprzeciw w stosunku do przetwarzania jej danych, jeżeli zachodzą uzasadnione prawnie 

okoliczności; 
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• nie podlegać decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu i wywołuje 

wobec nie skutki prawne lub w inny sposób na nią wpływa; 

• wnieść skargę do organu nadzorczego. Organem nadzorczym w Polsce jest Prezes Urzędu 

Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie na ulicy Stawki 2 i wszystkie dane kontaktowe 

znajdują się na platformie www.uodo.gov.pl. 

• Realizacja każdego żądania  wymaga wcześniejszej weryfikacji tożsamości, zbadania zasadności i 

możliwości prawnych realizacji żądanego prawa. 

• W ciągu 30 dni od złożenia żądani  administrator zobowiązany jest zrealizować żądanie lub 

odmówić realizacji żądania.   

• Odmowa realizacji żądania zawsze musi zawierać uzasadnienie. 

 

§ 26. POSTANOWIENIA KOŃCOWE: 

1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej specyfikacji mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 
11 września 2019 r.- Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.) oraz przepisy 
Kodeksu Cywilnego.  
2. Integralną część niniejszej SWZ stanowią: 
1. Załącznik nr 1 Formularz oferty, 
2. Załącznik nr 2 Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz o braku  
   podstaw do wykluczenia z postępowania, 
3. Załącznik nr 3 Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania Wykonawcy do  
   dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia, 
4. Załącznik nr 4 Oświadczenie Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku  
   przynależności do tej samej grupy kapitałowej, 
6. Załącznik nr 5 Wykaz robót budowlanych 
7. Załącznik nr 6 Wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia  
   publicznego, 
7. Załącznik Nr 7 Specyfikacja wykonania robót  
8. Załącznik nr 8  Projektowane postanowienia umowy  

9. Załącznik Nr 9 Link do postępowania oraz ID postępowania 

10. Załącznik Nr 10 Promesa BGK 

POLSKI LI 
ŁAD BGK 

BANK GOSPODARSTWA 
KRAJOWEGO 

  

„Przebudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Słupi oraz budowa sieci kanalizacyjnej 

w miejscowości Winna Góra” 

e nie podlegać decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu i wywołuje 

wobec nie skutki prawne lub w inny sposób na nią wpływa; 

« wnieść skargę do organu nadzorczego. Organem nadzorczym w Polsce jest Prezes Urzędu 

Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie na ulicy Stawki 2 i wszystkie dane kontaktowe 

znajdują się na platformie www.uodo.gov.pl. 

e Realizacja każdego żądania wymaga wcześniejszej weryfikacji tożsamości, zbadania zasadności i 

możliwości prawnych realizacji żądanego prawa. 

e W ciągu 30 dni od złożenia żądani administrator zobowiązany jest zrealizować żądanie lub 

odmówić realizacji żądania. 

e Odmowa realizacji żądania zawsze musi zawierać uzasadnienie. 

$ 26. POSTANOWIENIA KOŃCOWE: 
1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej specyfikacji mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 

11 września 2019 r.- Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.) oraz przepisy 

Kodeksu Cywilnego. 
2. Integralną część niniejszej SWZ stanowią: 

1. Załącznik nr 1 Formularz oferty, 

2. Załącznik nr 2 Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz o braku 

podstaw do wykluczenia z postępowania, 

3. Załącznik nr 3 Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania Wykonawcy do 

dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia, 

4. Załącznik nr 4 Oświadczenie Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku 

przynależności do tej samej grupy kapitałowej, 

6. Załącznik nr 5 Wykaz robót budowlanych 

7. Załącznik nr 6 Wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia 

publicznego, 

7. Załącznik Nr 7 Specyfikacja wykonania robót 

8. Załącznik nr 8 Projektowane postanowienia umowy 

9. Załącznik Nr 9 Link do postępowania oraz ID postępowania 

10. Załącznik Nr 10 Promesa BGK 

Urząd Gminy w Słupi 

Słupia 136, 96-128 Słupia 

www.slupia.com.pl e-mailigminaQslupia.com.pl 

tel.: 46 831 55 91, fax: 46 831 55 14 24 
adres ePUAP: x52urx05pw 

Administratorem danych osobowych jest Wójt Gminy Słupia. Dane przetwarzane są w celu realizacji czynności urzędowych. 
Masz prawo do dostępu, sprostowania, ograniczenia przetwarzania danych. 

Więcej informacji znajdziesz na stronie www.slupia.com.pl w zakładce ochrona danych osobowych.

http://www.slupia.com.pl/
http://www.slupia.com.pl/

