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SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 
(SWZ) 

 
 
  w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 
prowadzonym w trybie podstawowym bez możliwości prowadzenia negocjacji  

- art. 275 pkt. 1 Ustawy Pzp. 
o wartości zamówienia nie przekraczającej progów unijnych o jakich stanowi art. 3 ustawy 
z 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129) – zwaną 

dalej ustawą Pzp 
  
 na: 

 
„Przebudowa gminnej oczyszczalni ścieków w Jastkowicach na dz. 2314, 2316” 

 w ramach zadania pn.:  
„Przebudowa oczyszczalni ścieków i przebudowa stacji uzdatniania wody w zakresie: 

wymiana urządzeń w oczyszczalni, budowa nowego reaktora o przepustowości 500m³/d, 
rozbudowa systemu sterowania pracą oczyszczalni, przebudowa węzła zagospodarowania 
odpadami z oczyszczalni, rozbudowa stacji ujęcia wody o wykonanie 3 studni o wydajności 
40m³/h każda, rozbudowa hali filtrów, rozbudowa systemu uzdatniana wody i sterowania 

SUW; budowa farmy fotowoltaicznej.” 
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I. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO, PODSTAWOWE INFORMACJE 

1. Nazwa: Gmina Pysznica 
Adres: 37– 403 Pysznica, ul. Wolności 322, woj.  podkarpackie, kraj: Polska 
NIP: 865-23-97-341 
REGON: 830409117   
Adres internetowy: www.pysznica.bip.gmina.pl 
Adres poczty elektronicznej: ug@pysznica.pl 
Adres skrzynki ePUAP URZĘDU GMINY PYSZNICA:  /y53uupl33e/skrytka 
Numer telefonu:   +48 15 841 00 04,  +48 15 841 01 12 
Numer faksu:       +48 15 841 00 17   

2. Zgodnie z § 1 Zarządzenia nr 11/2019 Wójta Gminy Pysznica z dnia 22 stycznia 2019 roku w sprawie 
regulaminu pracy w Urzędzie Gminy pracownicy administracyjni Urzędu świadczą pracę:  
w poniedziałek, wtorek, czwartek i piątek w godzinach 7:30 – 15:30, w środę w godzinach  
od 9:00-17:00. 

3. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego dotyczy niniejszy dokument oznaczone 
jest znakiem: RI.II.271.12.2022 

4. Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu  
05.07.2022 r. pod numerem: 2022/BZP 00238886/01 

II. TRYB UDZIELANIA ZAMÓWIENIA 

1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie podstawowym,  
na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych  
(Dz. U. z 2021 r., poz. 1129) [zwanej dalej także „ustawą Pzp”]. 

2. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z możliwością prowadzenia 
negocjacji. 

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

4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych – patrz rozdział IV SWZ. 

5. Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej, o której mowa w art. 308 ust. 1 
ustawy Pzp. 

6. Zamawiający nie dopuszcza możliwości i nie wymaga złożenia oferty wariantowej, o której mowa  
w art. 92 ustawy Pzp. 

7. Zamawiający nie przewiduje złożenia oferty w postaci katalogów elektronicznych. Zamawiający  
nie dopuszcza możliwości i nie wymaga dołączenia katalogów elektronicznych do oferty.  

8. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej, o której mowa w art. 311–315 ustawy Pzp. 

9. Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień na podstawie art. 214 ust. 1 pkt 7 i 8 ustawy Pzp. 

10. Zamawiający nie zastrzega możliwości ubiegania się o udzielenie zamówienia wyłącznie przez 
Wykonawców, o których mowa w art. 94 ustawy Pzp.  

11. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 

12. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia. 

13. Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych. Rozliczenia będą prowadzone w złotych 
polskich z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 

14. Zamawiający nie określa dodatkowych wymagań związanych z zatrudnianiem osób, o których mowa 
w art. 96 ust. 2 pkt 2 ustawy Pzp. 

15. Zamawiający przewiduje możliwości unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia  
na podstawie art. 255 ustawy Pzp. 
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III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

1. Przedmiotem zamówienia jest : 

„Przebudowa gminnej oczyszczalni ścieków w Jastkowicach na dz. 2314, 2316”  
w ramach zadania pn.: „Przebudowa oczyszczalni ścieków i przebudowa stacji uzdatniania 
wody w zakresie: wymiana urządzeń w oczyszczalni, budowa nowego reaktora o 
przepustowości 500m³/d, rozbudowa systemu sterowania pracą oczyszczalni, przebudowa 
węzła zagospodarowania odpadami z oczyszczalni, rozbudowa stacji ujęcia wody o 
wykonanie 3 studni o wydajności 40m³/h każda, rozbudowa hali filtrów, rozbudowa systemu 
uzdatniana wody i sterowania SUW; budowa farmy fotowoltaicznej.” 

2. Nazwy i kody zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 
45252127-4 – Roboty budowlane w zakresie oczyszczalni ścieków 
Dział 45100000-7 Roboty budowlane  
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę, 
45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne, 
45111300-1 Roboty rozbiórkowe,  
45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub 
ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej, 
45220000-5 Roboty inżynieryjne i budowlane, 
45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych  
i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei, 
45231110-9 Roboty budowlane w zakresie kładzenia rurociągów, 
45233200-1 Roboty w zakresie różnych nawierzchni, 
45259900-6 Modernizacja zakładów, 
45262700-8 Przebudowa budynków, 
45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne, 
45330000-9 Roboty instalacyjne wodno – kanalizacyjne i sanitarne, 
45351000-2 Mechaniczne instalacje inżynieryjne, 
45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne, 
45450000-6 Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe, 
45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych  
45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania 

ścieków 
45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne 
45331000-6 Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych 
45316100-6 Instalowanie urządzeń oświetlenia zewnętrznego 
 

3. Opis przedmiotu zamówienia: 

Przedmiotem zamówienia jest dostawa, montaż, uruchomienie urządzeń na potrzeby oczyszczalni 
ścieków oraz wykonanie robót budowlanych związanych z „Przebudową gminnej oczyszczalni 
ścieków w Jastkowicach na dz. 2314, 2316” w ramach zadania pn.: „Przebudowa oczyszczalni 
ścieków i przebudowa stacji uzdatniania wody w zakresie: wymiana urządzeń w oczyszczalni, budowa 
nowego reaktora o przepustowości 500m³/d, rozbudowa systemu sterowania pracą oczyszczalni, 
przebudowa węzła zagospodarowania odpadami z oczyszczalni, rozbudowa stacji ujęcia wody  
o wykonanie 3 studni o wydajności 40m³/h każda, rozbudowa hali filtrów, rozbudowa systemu 
uzdatniana wody i sterowania SUW; budowa farmy fotowoltaicznej.” 

Zakres przedsięwzięcia obejmuje: 

 Ob. nr 4 - Komora kraty hakowej wraz z kontenerem - obiekt nowoprojektowany. 
Zakres prac: 

 rozbiórka istniejącego utwardzenia,  

 wykonanie zabezpieczenia wykopu - montaż ścianki szczelnej, 

 odwodnienie wykopu na czas prowadzenia robót,  

 wykonanie robót ziemnych, 

 wykonanie przebudowy kanalizacji technologicznej ścieków surowych, 
 montaż zbiornika kraty hakowej z prefabrykowanych kręgów żelbetowych, 
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 wykonanie żelbetowej płyty fundamentowej kontenera,  

 wykonanie powłok zabezpieczających wszystkie wewnętrzne konstrukcje żelbetowe dla 
środowiska agresywnego (ścieki surowe), 

 montaż oraz podłączenie automatycznej kraty hakowej, 
 montaż kontenera kraty z płyt warstwowych, 

 montaż wentylacji grawitacyjnej oraz mechanicznej wywiewnej,  

 wykonanie instalacji eN zasilającej automatyczną kratę hakową oraz kontener, 

 podłączenie elektryczne zainstalowanych urządzeń, 

 odtworzenie rozebranego utwardzenia. 
 

 Ob. nr 5 - Główna przepompownia ścieków - obiekt nowoprojektowany/przebudowany. 
Zakres prac: 

 wykonanie tymczasowej przepompowni ścieków surowych na czas prowadzenia robót (np. z ob. 
nr 6) oraz tymczasowego przepięcia odcinków grawitacyjnych oraz tłocznego, 

 rozbiórka istniejącego utwardzenia,  

 wykonanie zabezpieczenia wykopu - montaż ścianki szczelnej, 

 odwodnienie wykopu na czas prowadzenia robót,  

 wykonanie robót ziemnych, 

 demontaż istniejącego zbiornika przepompowni wraz z wyposażeniem, 
 montaż zbiornika przepompowni z prefabrykowanych kręgów żelbetowych, 

 wykonanie powłok zabezpieczających wszystkie wewnętrzne konstrukcje żelbetowe dla 
środowiska agresywnego (ścieki surowe), 

 montaż wyposażenia przepompowni ścieków (pompy, rurociągi, armatura), 

 przebudowa instalacji eN zasilającej przepompownie, 

 podłączenie elektryczne zainstalowanych urządzeń, 

 odtworzenie rozebranego utwardzenia. 
 Ob. nr 14 - Wiata na osad odwodniony/granulat - obiekt nowoprojektowany. 

Zakres prac: 
 rozbiórka istniejącego utwardzenia, 

 wykonanie robót ziemnych, 

 wykonanie kanalizacji odcieków wraz z montażem odwodnienia liniowego, 
 wykonanie ław oraz ścian fundamentowych, 

 wykonanie ścian oporowych żelbetowych, 

 wykonanie konstrukcji drewnianej wiaty, 

 wykonanie pokrycia dachowego, 

 wykonanie osłon ścian, szczytu oraz podbitek, 
 odtworzenie rozebranego utwardzenia. 

 Ob. nr 15 - Silos na wapno - obiekt nowoprojektowany. 
Zakres prac: 

 rozbiórka istniejącego utwardzenia, 

 wykonanie robót ziemnych, 
 przebudowa istniejącego rurociągu odcieków z pomieszczenia odwadniania osadów,  

 wykonanie fundamentu żelbetowego silosu, 

 montaż silosu, 

 montaż przenośnika wapna, 

 podłączenie elektryczne zainstalowanych urządzeń, 
 odtworzenie rozebranego utwardzenia. 

W ramach niniejszego opracowania planowane są przebudowy, roboty montażowe oraz 
adaptacyjne w istniejących obiektach oczyszczalni, tj.: 
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 Ob. nr 6 - Komora zasuw/studnia rewizyjna (istniejąca komora sita pionowego) - obiekt istniejący 
przebudowywany. 
Zakres prac: 

 wykonanie tymczasowego obejścia oraz zakorkowanie rurociągów na czas prowadzenia robót, 
 rozbiórka istniejącego utwardzenia,  

 wykonanie zabezpieczenia wykopu - montaż ścianki szczelnej, 

 odwodnienie wykopu na czas prowadzenia robót,  

 wykonanie robót ziemnych, 

 demontaż istniejącej pokrywy żelbetowej wraz z częściową rozbiórką górnej części komory  
(do poziomu posadowienia projektowanej płyty żelbetowej),   

 demontaż istniejącego wyposażenia (rurociągi, drabina), 
 oczyszczenie ścian i dna zbiornika,  

 wykonanie warstwy szczepnej poprzez piaskowanie ścian oraz dna zbiornika, 

 wykonanie częściowej reprofilacji w miejscowych ubytkach konstrukcji betonowej, 

 wykonanie powłok zabezpieczających wszystkie wewnętrzne konstrukcje żelbetowe dla 
środowiska agresywnego (ścieki surowe), 

 montaż rurociągów technologicznych ścieków surowych (wraz z obejściem awaryjnym komory 
kraty), kształtek żeliwnych (lub stalowych) oraz armatury (zasuw), 

 montaż drabiny lub stopni złazowych, 

 trwałe zakorkowanie nieczynnych rurociągów wyłączonych z eksploatacji,  
 wykonanie nowej pokrywy/płyty żelbetowej komory wraz z montażem włazu żeliwnego, 

 odtworzenie rozebranego utwardzenia. 
 Ob. nr 7 - Osadnik wstępny (istniejący zbiornik retencyjno-wyrównawczy) - obiekt istniejący 

przebudowywany/adaptowany. 
Zakres prac: 

 wykonanie tymczasowego obejścia oraz zakorkowanie rurociągów na czas prowadzenia robót, 

 rozbiórka istniejącego utwardzenia, 
 wykonanie robót ziemnych, 

 usunięcie ścieków oraz osadów wraz z utylizacją,  

 demontaż istniejącego wyposażenia technologicznego zbiornika (pompy, sito bębnowe, 
przenośnik skratek do ob. nr 11, armatura, rurociągi technologiczne, poręcze, drabiny, włazy, 
okablowanie), 

 rozebranie istniejącego ocieplenia ścian zbiornika (wraz z utylizacją), 

 rozebranie konstrukcji zbiornika tj. stropu oraz ściany zbiornika do poziomu posadowienia 
nowego zbiornika (istniejący zbiornik żelbetowy o parametrach: średnica wewnętrzna - 500cm, 
głębokości - 637cm, grubość ścian - 25cm, grubość stropu - 20cm, ocieplenie - 10cm styropian),  

 montaż żelbetowego zbiornika prefabrykowanego o średnicy wew. 500cm oraz głębokości 
575cm, średnicy pokrywy 600cm, 

 wykonanie powłok zabezpieczających wszystkie wewnętrzne konstrukcje żelbetowe (warstwa 
podkładowa oraz nawierzchniowa) dla środowiska agresywnego (ścieki surowe),  

 ocieplenie ścian zbiornika styropianem gr. 10cm wraz z otynkowaniem,  

 montaż wyposażenia technologicznego osadnika wstępnego (rurociągi technologiczne, koryto 
przelewowe, rura centralna, przejścia szczelne rurociągów), 

 montaż na stropie zbiornika II° mechanicznego oczyszczania ścieków - sitopiaskownika, 

 montaż przenośników ślimakowych skratek oraz piasku wraz z korytami zsypowymi, 

 montaż pomostów technologicznych oraz włazów,  

 montaż zdemontowanych poręczy, 
 montaż kanałów wentylacyjnych wraz z podłączeniem do filtra fotokatalicznego na potrzeby 

dezodoryzacji sitopiaskownika, osadnika wstępnego, 
 montaż biofiltrów kominkowych, 
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 podłączenie elektryczne zainstalowanych urządzeń, 

 odtworzenie rozebranego utwardzenia. 
 Ob. nr 8 - Komora tlenowej stabilizacji osadu KTSO (istniejący zbiornik osadu nadmiernego) - 

obiekt istniejący przebudowywany/adaptowany. 
Zakres prac: 

 wykonanie tymczasowego obejścia oraz zakorkowanie rurociągów na czas prowadzenia robót, 

 rozbiórka istniejącego utwardzenia, 

 wykonanie robót ziemnych, 

 usunięcie ścieków oraz osadów wraz z utylizacją, 
 demontaż istniejącego wyposażenia zbiornika osadu (rurociągi technologiczne, armatura, 

poręcze, drabiny, włazy, okablowanie), 
 rozebranie istniejącego ocieplenia ścian zbiornika (wraz z utylizacją), 

 rozebranie konstrukcji zbiornika tj. stropu oraz ściany zbiornika do poziomu posadowienia 
nowego zbiornika (istniejący zbiornik żelbetowy o parametrach: średnica wewnętrzna - 500cm, 
głębokości - 630cm, grubość ścian - 25cm, grubość stropu - 20cm, ocieplenie - 10cm styropian), 

 montaż żelbetowego zbiornika prefabrykowanego o średnicy wew. 500cm oraz głębokości 
575cm, średnicy pokrywy 600cm, 

 wykonanie powłok zabezpieczających wszystkie wewnętrzne konstrukcje żelbetowe (warstwa 
podkładowa oraz nawierzchniowa) dla środowiska agresywnego (ścieki surowe), 

 ocieplenie ścian zbiornika styropianem gr. 10cm wraz z otynkowaniem,  

 montaż wyposażenia technologicznego KTSO (ruszt napowietrzający, rurociągi technologiczne, 
dekanter wód nadosadowych, armatura), 

 montaż pomostów technologicznych oraz włazów, 

 montaż zdemontowanych poręczy, 

 montaż sondy hydrostatycznej, 

 montaż biofiltrów kominkowych, 

 podłączenie elektryczne zainstalowanych urządzeń, 
 odtworzenie rozebranego utwardzenia. 

 Ob. nr 9 - Reaktor przepływowy (istniejący reaktor wielofunkcyjny nr II) - obiekt istniejący 
przebudowywany/adaptowany. 
Zakres prac: 

 demontaż istniejącego wyposażenia technologicznego reaktora wielofunkcyjnego (rurociągi 
technologiczne, pompy, system napowietrzania, komora piaskownika, biofiltry kontenerowe, 
koryto odpływowe, mieszadła, armatura), 

 oczyszczenie ścian, stropu i dna zbiornika,  

 wykonanie warstwy szczepnej poprzez piaskowanie ścian, stropu oraz dna zbiornika, 

 wykonanie reprofilacji w miejscowych ubytkach konstrukcji betonowej, 

 wykonanie powłok zabezpieczających wszystkie wewnętrzne konstrukcje żelbetowe  
dla środowiska agresywnego (ścieki surowe), 

 zakorkowanie części istniejących otworów przelewowych oraz wykonanie nowych otworów  
w ścianach oraz stropie zbiornika,  

 wydzielenie komory defosfatacji, dwóch komór denitryfikacji oraz dwóch komór nitryfikacji, 
 montaż rusztu napowietrzającego nitryfikacji, 

 montaż pomp recyrkulacji wewnętrznej (mieszadeł pompujących) oraz mieszadeł uśredniających, 

 montaż rurociągów technologicznych osadu, ścieków oraz powietrza wraz z armaturą oraz 
uchwytami, 

 montaż zastawek regulacyjnych pomiędzy komorami, 

 montaż koryta przelewowego, 

 montaż schodów, poręczy oraz włazów,  
 montaż optycznych sond tlenowych, 
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 podłączenie elektryczne zainstalowanych urządzeń. 
 Ob. nr 10 - Osadnik wtórny (istniejący reaktor wielofunkcyjny nr I) - obiekt istniejący 

przebudowywany/adaptowany. 
Zakres prac: 

 demontaż istniejącego wyposażenia technologicznego reaktora wielofunkcyjnego (rurociągi 
technologiczne, pompy, system napowietrzania, dmuchawy, koryto odpływowe), 

 demontaż budynku stacji dmuchaw nadbudowanego nad komorą ciśnieniową reaktora, 

 demontaż ścian wydzielających komorę kontaktową oraz ścian komory ciśnieniowej,  

 wykonanie dna (płyty) żelbetowego z wyprofilowanym spadkiem oraz leja osadowego, 

 wykonanie żelbetowych kolumn oraz płyty centralnej podtrzymujących zgarniacz,  

 wykonanie wieńca żelbetowego - bieżni zgarniacza,    
 oczyszczenie ścian oraz stropu zbiornika,  

 wykonanie warstwy szczepnej poprzez piaskowanie ścian i stropu zbiornika, 

 wykonanie reprofilacji w miejscowych ubytkach konstrukcji betonowej, 

 wykonanie powłok zabezpieczających wszystkie wewnętrzne konstrukcje żelbetowe dla 
środowiska agresywnego (ścieki oczyszczony), 

 montaż zgarniacza denno-powierzchniowego, listwowego, 

 montaż koryta odpływowego z przelew pilasty, deflektorem oraz odpływem zanieczyszczeń 
pływających,  

 montaż bortnicy zabezpieczającej na koronie zbiornika,  
 montaż rurociągów technologicznych wraz z wykonaniem otworów w ścianie zbiornika oraz 

uszczelnieniem)  przejść,     
 montaż pomostów technologicznych, 

 podłączenie elektryczne zainstalowanych urządzeń. 
 Ob. nr 11 - Budynek techniczny - stacja dmuchaw oraz sucha pompownia osadu wraz  

z magazynem skratek i piasku (istniejący budynek skratek i piasku) - obiekt istniejący 
przebudowywany/adaptowany. 
Zakres prac: 

 demontaż istniejącej ściany działowej, demontaż posadzki w miejscu prowadzonych rurociągów, 

 wykonanie ściany działowej wraz z wykończeniem glazurą, 

 demontaż mechanicznego separatora piasku, 

 demontaż koryta zsypowego skratek, 
 demontaż rurociągów technologicznych oraz armatury, 

 demontaż istniejącej rozdzielni zasilająco-sterującej,  

 remont dachu budynku (wykonanie obróbek blacharskich w miejscu przejść zsypów), 

 montaż jeden dmuchawy powietrza w obudowie dźwiękochłonnej oraz przebudowa istniejących 
dwóch dmuchaw poprzez wymianę stopnia sprężającego i zmianę lokalizacji, 

 montaż trzech pomp recyrkulacji osadu, 

 montaż dwóch zasuw nożowych z napędem elektrycznym, 
 montaż dwóch przepływomierzy, 

 montaż trzech przepustnic powietrza z napędem elektrycznym,  

 montaż rurociągów technologicznych wraz z armaturą, 

 montaż oraz podłączenie kanałów wentylacyjnych oraz filtra fotokatalicznego na potrzeby 
dezodoryzacji sitopiaskownika, osadnika wstępnego oraz pomieszczenia składowania skratek  
i pasku, 

 montaż nowej rozdzielni zasilająco-sterującej w stacji dmuchaw,   

 podłączenie elektryczne zainstalowanych urządzeń, 

 odtworzenie posadzki wraz z warstwą wykończeniową.  
 Ob. nr 12 - Budynek socjalno-techniczny - obiekt istniejący bez zmian w zakresie 

charakterystycznych parametrów. 
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Zakres prac:  
 wykonanie nowego otworu drzwiowego wraz z montażem drzwi dwuskrzydłowych, 

aluminiowych z częściowym przeszkleniem,  
 zamurowanie otworów drzwiowych oraz otworu po przenośniku osadu wraz z wykonaniem 

ocieplenia oraz warstwy wykończeniowej (wewnętrzna i zewnętrzna),  
 demontaż stacji dozowania koagulantu, 

 demontaż rurociągów technologicznych, 

 montaż instalacji do granulacji osadów (przenośnik wapna z silosu, dozownik pośredni wapna, 
granulator osadu, przenośnik osadu od prasy projektowanej wiaty na osad, przenośnik granulatu), 

 montaż automatycznej stacji przygotowania i dozowania polielektrolitu, 

 montaż rurociągów technologicznych wraz z armaturą, 
 podłączenie elektryczne zainstalowanych urządzeń. 

 Ob. nr 13 - Wiata na granulat (istniejąca wiata na kontener/przyczepę na osad odwodniony) - obiekt 
istniejący przebudowywany/adaptowany. 
Zakres prac: 

 rozbiórka istniejącego utwardzenia, 

 rozebranie murku oporowego (od strony wjazdu),  

 wykonanie robót ziemnych, 
 wykonanie ław oraz ścian fundamentowych, 

 wykonanie ścian oporowych żelbetowych, 

 wykonanie konstrukcji drewnianej wiaty, 

 wykonanie pokrycia dachowego, 

 przebudowa dachu, 
 wykonanie osłon ścian, szczytu oraz podbitek, 

 odtworzenie rozebranego utwardzenia. 
 Ob. nr 16 - Komora pomiarowa - obiekt istniejący bez zmian w zakresie charakterystycznych 

parametrów. 
Zakres prac: 

 podłączenie istniejącego przetwornika przepływomierza elektromagnetycznego do 
projektowanego systemu sterowania i wizualizacji. 

W ramach przebudowy wprowadzone będą niezbędne uzupełnienia, m.in.:  
 Budowa oraz przebudowa ciągu pieszo-jezdnego. 
 Wykonanie stalowych schodów terenowych do komunikacji między obiektami. 
 Wykonanie pomostów technologicznych do komunikacji między obiektami.  
 Wykonanie/przebudowa sieci/instalacji technologicznych między-obiektowych tj.: 

 kanalizacja technologiczna grawitacyjna ścieków surowych, 

 kanalizacja technologiczna ścieków oczyszczonych mechanicznie, 

 kanalizacja technologiczna ścieków oczyszczonych biologicznie, 

 kanalizacja technologiczna ścieków oczyszczonych, 
 kanalizacja technologiczna odcieków/wód nadosadowych, 

 kanalizacja technologiczna osadu nadmiernego oraz recyrkulowanego, 

 zewnętrzna instalacja wodociągowa, 

 instalacja powietrza. 
 Wymiana instalacji energetycznych oraz sterowniczych.  
 Wykonanie systemu sterowania pracą oczyszczalni wraz z wizualizacją oraz zdalnym podglądem 

parametrów pracy. 

W ramach zadania Wykonawca wykona rozruch technologiczny przebudowanej oczyszczalni.  
Zadaniem rozruchu jest uzyskanie składu ścieków oczyszczonych, który będzie stabilny i zgodny  
z wydanym pozwoleniem wodno-prawnym. Rozruch obejmuje rozruch hydrauliczny, mechaniczny oraz 
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technologiczny wszystkich obiektów oczyszczalni. Zadaniem rozruchu mechanicznego jest sprawdzenie 
pracy wszystkich urządzeń „na sucho". Zadaniem rozruchu hydraulicznego jest sprawdzenie prawidłowości 
przepływu wody i ścieków przez wszystkie obiekty i instalacje na terenie oczyszczalni, sprawdzenie ich 
szczelności oraz sprawdzenie pracy urządzeń przy „obciążeniu" wodą. Po zakończonym rozruchu 
hydraulicznym Wykonawca przystępuje do rozruchu technologicznego poprzez wpuszczenie ścieków na 
oczyszczalnię oraz zaszczepienie bloku biologicznego osadem czynnym z istniejącej oczyszczalni lub  
z innej oczyszczalni. Zadaniem rozruchu technologicznego jest wyznaczenie parametrów technologicznych 
pracy oczyszczalni oraz uzyskanie wymaganego efektu ekologicznego, tzn. ścieki oczyszczone powinny 
mieć skład zgodny z normowanym, wytwarzany osad nadmierny powinien być ustabilizowany  
i odwodniony oraz poddany procesowi granulacji. 
Wykonawca opracuje kompletną dokumentację rozruchową i eksploatacji niezbędną w procesie 
przekazywania obiektu do użytkowania oraz opracuje czytelny schemat technologiczny minimum na 
formacie A2 wraz z kompletem rysunków, schematów technologicznych oraz całej dokumentacji 
rozruchowej z podziałem na poszczególne procesy następujące po sobie. 
Wykonawca musi wykonać badania ścieków surowych i oczyszczonych oraz osadów w ilości oraz zakresie 
minimum : 
a) analizy ścieków surowych w uśrednionych próbach dobowych (min. 3szt.) w minimalnym zakresie: 
odczyn pH, zasadowość, ChZT, BZT5, azot amonowy, azot ogólny, fosforany, fosfor ogólny, chlorki, 
siarczany, sucha masa, ciała rozpuszczone, zawiesina, ekstrakt eterowy; 
b) analizy ścieków oczyszczonych w uśrednionych próbach dobowych (min. 5 szt., w tym min. 3 prób 
zgodnych z wymogami  dla oczyszczalni) w minimalnym zakresie: odczyn pH,  zasadowość, ChZT, BZT5 
(z inhibicją nitryfikacji), azot amonowy, azot azotanowy, azot ogólny, fosforany, fosfor ogólny, chlorki, 
siarczany, sucha masa, ciała rozpuszczone, zawiesina, ekstrakt eterowy; 
c) analizy osadu czynnego (min. 2 prób) w minimalnym zakresie: stężenie osadu, zawartość suchej masy 
mineralnej i organicznej, indeks osadu czynnego, analiza mikroskopowa osadu; 
d) analizy osadu ustabilizowanego kierowanego do odwodnienia (min. 2 prób) w minimalnym zakresie: 
stężenie osadu, zawartość suchej masy mineralnej i organicznej; 
e) analizy osadu odwodnionego w minimalnym zakresie: uwodnienie osadu, badanie mikrobiologiczne  
i parazytologiczne na przydatność do przyrodniczego zagospodarowania; 
f) badania piasku (min. 1 próby) w minimalnych zakresie: uwodnienie, zawartość suchej masy organicznej 
i mineralnej. 
g) badania skratek (min. 1 próby) w minimalnych zakresie: uwodnienie, zawartość suchej masy organicznej 
i mineralnej. 
Ponadto wykonawca musi wykonać sprawozdanie z rozruchu, instrukcję eksploatacji wraz  
z instrukcją BHP i P.POŻ, instrukcje techniczno-ruchowe, dziennik eksploatacji. 
Wykonawca pokrywa koszt energii elektrycznej w trakcie rozruchu. 
Wykonawca pokrywa koszt smarów, olejów i przeglądów w trakcie rozruchu. Wykonawca pokrywa  
i zapewnia dostawę reagentów do oczyszczalni na cały okres rozruchu, w tym dostawę wapna  
wysoko- reaktywnego w ilości 30m3.  
 
Wymagania dodatkowe 

Celem potwierdzenia wiedzy i doświadczenia dostawca instalacji do granulacji musi przedłożyć 
minimum 3 referencje z ostatnich 5 lat, iż zrealizował zadanie polegające na dostawie, montażu, 
uruchomieniu instalacji do granulacji osadu na komunalnej oczyszczalni ścieków, a Użytkownik  
w oparciu o zamontowaną instalację wytworzył produkt, który uzyskał certyfikację jako polepszacz  
do gleby. Jest to warunek konieczny do potwierdzenia, że rozwiązanie nie jest instalacją prototypową. 
Certyfikat na polepszacz do gleby uzyskuje wykonawca robót w terminie do 12 miesięcy.  
 

4. Lokalizacja robót: Gmina Pysznica, miejscowość Jastkowice, działki nr ewid. 2314, 2316. Lokalizację 
można również ustalić korzystając z systemu informacji publicznej gminy Pysznica:  
http://pysznica.e-mapa.net. 

5. Szczegółowy zakres prac niezbędnych do wykonania został opisany w dokumentacji projektowej, 
przedmiarze robót oraz szczegółowych specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlanych stanowiących załączniki do SWZ.  

UWAGA! Załączone przedmiary robót są materiałem pomocniczym do wyliczenia ceny ryczałtowej 
oferty, a ewentualne nieujęte w nim elementy robót wynikające z projektu lub SWZ nie mogą stanowić 
podstawy do żądania przez Wykonawcę dodatkowego wynagrodzenia.  
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6. Zakres rzeczowy przedsięwzięcia obejmuje również wszystkie czynności i koszty wynikające  
z dokumentacji projektowej, przedmiaru robót, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlanych (załączniki nr 8 i 9 do SWZ), sztuki budowlanej, SWZ, uzyskanie dopuszczenia  
do eksploatacji zainstalowanych urządzeń, koszt prac geodezyjnych i geotechnicznych, oraz koszty 
związane z urządzeniem, utrzymaniem i zabezpieczeniem terenu budowy.  

7. Zakres robót nie ujęty w dokumentacji projektowej i przedmiarach robót, które należy 
uwzględnić w cenie ofertowej (dotyczy robót budowlanych):  
1) koszt przygotowania terenu budowy,  
2) budowa, utrzymanie i rozbiórka zaplecza budowy,  
3) zabezpieczenie i ochrona placu budowy,  
4) uporządkowanie placu budowy po zakończeniu robót,  
5) zabezpieczenie mienia zgromadzonego na placu budowy,  
6) wykonanie zasilania placu budowy w energię elektryczną, wodę, ciepło i inne niezbędne media  
do wykonania zamówienia wraz z ponoszeniem kosztów ich poboru dla potrzeb budowy, w tym również 
kosztów odprowadzenia nieczystości stałych i ciekłych na rzecz dostawców mediów w okresie realizacji 
zadania,  
7) uzyskanie dopuszczenia do eksploatacji zainstalowanych urządzeń (w tym odbioru UDT, Sanepidu 
jeśli jest wymagany), 
8) uzyskanie wszelkich pozwoleń, decyzji i dokumentów koniecznych dla Zamawiającego  
do użytkowania obiektu, w tym uzyskanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie (jeżeli będzie 
wymagana), 
9) wykonanie innych robót i czynności, które były do przewidzenia na etapie przygotowania oferty, 
wynikających z Prawa Budowlanego, Polskich Norm, zasad wiedzy i sztuki budowlanej,  
10) usunięcie powstałych w czasie wykonywania robót odpadów w sposób zgodny z zapisami Ustawy  
o Odpadach oraz Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,  
11) koszt prac geodezyjnych i geotechnicznych w tym wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji 
powykonawczej,  
12) koszt ewentualnego odwodnienia wykopów, 
13) przeszkolenie pracowników Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Pysznicy w zakresie 
obsługi zainstalowanych urządzeń,  
14) opracowanie i przekazanie Zamawiającemu „Instrukcji bezpieczeństwa pożarowego” (2 egz.  
w wersji papierowej i w wersji elektronicznej) oraz wyposażenie budynku i stadionu w podręczny sprzęt 
gaśniczy oraz oznakowanie dróg ewakuacyjnych zgodnie z obowiązującymi przepisami.  
15) koszty (opłaty) serwisowe za serwisowanie wbudowanych urządzeń ponoszone w okresie gwarancji 
i rękojmi przez Wykonawcę. 

8. Wykonawca w ramach niniejszego zamówienia poniesie wszelkie koszty niezbędne do wykonania 
zadania i uzyskania niezbędnych pozwoleń (o ile będą wymagane). Do obowiązków Wykonawcy 
należeć będzie przeprowadzenie prób, sprawdzeń i badań, uzyskiwanie warunków, zgód i opinii 
niezbędnych do wykonywania robót.  

9. Roboty będą prowadzone na terenie czynnej oczyszczalni ścieków. Wykonawca zobowiązany jest  
do zabezpieczenia terenu budowy przed dostępem osób postronnych, prowadzenia prac w sposób nie 
zakłócający funkcjonowania oczyszczalni przez cały okres prowadzenia robót oraz uporządkowania 
terenu nieruchomości do poprzedniej użyteczności.  

10. Roboty będą prowadzone w bezpośrednim sąsiedztwie dróg gminnych będących w zarządzie 
Zamawiającego. W przypadku konieczności zajęcia pasa drogowego Wykonawca będzie zobowiązany 
wystąpić do Zamawiającego o wydanie odpowiednich decyzji zezwalających na zajecie pasa 
drogowego. 

11. Wykonawca będzie musiał uzgadniać z Zamawiającym oraz ZGK Sp. z o.o. w Pysznicy kolejność 
robót w celu zapewnienia ciągłości funkcjonowania oczyszczalni ścieków. 

12. Materiały uzyskane w trakcie robót i ziemia z wykopów przedstawiające wartość użytkową lub 
materialną zostaną przekazane Zamawiającemu. Wykonawca zobowiązany jest do ich przewiezienia 
w miejsce wskazane przez Zamawiającego na odległość do 15 km. Materiały brukarskie 
przedstawiające wartość użytkową należy oczyścić, posegregować, ułożyć na palety - palety 
zabezpiecza Wykonawca, ofoliować i dostarczyć w miejsce wskazane przez Zamawiającego  
na odległość do 15 km. 
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13. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca udzielił gwarancji jakości i rękojmi za wady na okres nie 
krótszy niż 48 miesięcy i nie dłuższy niż 72 miesiące. Wykonawca zobowiązany będzie do udzielenia 
zamawiającemu przed podpisaniem umowy pisemnej gwarancji jakości. 

14. W okresie obowiązywania gwarancji Wykonawca zobowiązany będzie do zawarcia umów oraz 
ponoszenia z tego tytułu opłat za serwisowanie wbudowanych urządzeń. Koszty (opłaty) serwisowe 
ponoszone w okresie gwarancji i rękojmi przez Wykonawcę obejmują w szczególności: koszt dojazdu, 
robocizny i materiałów eksploatacyjnych. 

15. Realizacja zamówienia podlega prawu polskiemu, a w szczególności ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo 
budowlane (Dz.U.2021.2351 t. j. z dnia 20.12.2021), ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny 
(Dz.U.2020.1740 t. j. z dnia 08.10.2020) oraz ustawie z dnia 11 września 2021 r. Prawo zamówień 
publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 z dnia 24.06.2021).Wykonawca robót musi zapewnić 
wykonanie robót zgodnie z prawem polskim, w szczególności z przepisami techniczno-budowlanymi, 
przepisami dotyczącymi samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie oraz przepisami 
dotyczącymi wyrobów, materiałów stosowanych w budownictwie.      

16. Użyte w opisie przedmiotu zamówienia nazwy własne nie mają na celu naruszenia art. 16 i 99 ustawy 
Pzp, a mają za zadanie sprecyzowanie oczekiwań jakościowych i technologicznych Zamawiającego. 
Zamawiający dopuszcza możliwość zastosowania innych materiałów lub sprzętu, pod warunkiem 
zapewnienia parametrów nie gorszych niż określone w opisie przedmiotu zamówienia. Rozwiązanie 
równoważne jest także dopuszczalne w sytuacji, gdyby wyraz „równoważny” lub „równoważne” nie 
znalazło się w opisie przedmiotu zamówienia. 

17. Równoważność materiałów i urządzeń. 
Użyte w opisie przedmiotu zamówienia nazwy własne nie mają na celu naruszenia art. 16 i 99 ustawy 

Pzp, a mają za zadanie sprecyzowanie oczekiwań jakościowych i technologicznych Zamawiającego. 
W przypadku, gdy Zamawiający dokonał opisu przedmiotu zamówienia przez wskazanie znaków 

towarowych, patentów lub pochodzenia, to należy rozumieć, że dopuszcza się zastosowanie rozwiązań 
równoważnych. Rozwiązanie równoważne jest także dopuszczalne w sytuacji, gdyby wyraz 
„równoważny” lub „równoważne” nie znalazło się w opisie przedmiotu zamówienia 

Zamawiający dopuszcza zastosowanie równoważnych materiałów budowlanych do materiałów 
wymienionych w dokumentacji projektowej, przedmiarach robót i szczegółowych specyfikacjach 
technicznych pod warunkiem, że materiały równoważne będą posiadały, co najmniej takie same  
(nie gorsze) parametry techniczne jak materiały wymienione w w/w dokumentach.  

Na Wykonawcy spoczywa obowiązek wykazania, że zaoferowane dostawy (materiały budowlane  
i urządzenia), usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania Zamawiającego.  

Wszelkie materiały i urządzenia (produkty) pochodzące od konkretnych producentów określają 
minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe jakim muszą one odpowiadać aby spełniać 
wymagania stawiane przez Zamawiającego i stanowią jedynie wzór jakościowy przedmiotu zamówienia.  

Przez zapis dotyczący minimalnych wymagań parametrów jakościowych Zamawiający rozumie 
wymagania dotyczące produktów określone w ogólnie dostępnych źródłach tj. katalogach, publikacjach, 
stronach internetowych producentów. Wprowadzenie przykładowych nazw producenta ma na celu 
jedynie doprecyzowanie poziomu oczekiwań Zamawiającego w stosunku do określonego rozwiązania. 
Tak więc posługiwanie się nazwami producentów czy produktów ma wyłącznie charakter przykładowy. 
Zamawiający przy opisie przedmiotu zamówienia wskazując oznaczenie konkretnego producenta-
dostawcy lub wskazując konkretny produkt, dopuszcza jednocześnie produkty równoważne  
o parametrach jakościowych i cechach użytkowych, co najmniej na poziomie parametrów wskazanego 
produktu, uznając tym samym każdy produkt o wskazanych parametrach lub lepszych. W takiej sytuacji 
Zamawiający wymaga złożenia stosownych dokumentów, uwiarygodniających te produkty (materiały 
lub urządzenia).  

Przez parametry rozumie się funkcjonalność, przeznaczenie, kolorystykę, strukturę, materiały, 
kształt, wielkość, wytrzymałość, bezpieczeństwo, inne charakterystyczne wielkości fizyczne określone 
w opisie przedmiotu zamówienia. 

W przypadku, gdy Wykonawca nie złoży w ofercie dokumentów dotyczących zastosowania innych 
produktów (materiałów i urządzeń), to rozumie się przez to, że do kalkulacji ceny ujęto produkty 
zaproponowane w dokumentacji projektowej. W związku z tym Wykonawca jest zobowiązany 
zastosować do wykonania zamówienia materiały lub urządzenia lub rozwiązania zaproponowane  
w dokumentacji projektowej.  
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18. Zakres rzeczowy zamówienia obejmuje również wszystkie czynności i koszty wynikające  
z dokumentacji projektowej, sztuki budowlanej oraz koszty związane z urządzeniem (zorganizowaniem 
zaplecza), utrzymaniem i zabezpieczeniem terenu budowy w tym ogrodzenia terenu robót, zapewnienia 
bezpiecznych warunków realizacji robót i przestrzegania przepisów BHP na terenie robót. Przed 
przystąpieniem do robót Wykonawca zobowiązany jest do opracowania planu bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia oraz planu zagospodarowania placu budowy. 

19. Wykonawca robót zobowiązany jest do wykonania wszystkich robót/wymagań określonych  
w szczegółowych specyfikacjach technicznych, które nie mają odzwierciedlenia w przedmiarze robót. 
Zamawiający nie dopuszcza możliwości roszczeń Wykonawcy z tytułu błędnego oszacowania ceny lub 
pominięcia kosztów i innych czynników  mających lub mogących mieć wpływ na cenę. 

20. Zamawiający nie wymaga przeprowadzenia wizji lokalnej przez Wykonawcę. 
Zamawiający dopuszcza możliwość odbycia przez Wykonawcę wizji lokalnej oraz sprawdzenia przez 
Wykonawcę dokumentów niezbędnych do realizacji zamówienia dostępnych na miejscu  
u Zamawiającego. 
Wizji lokalnej lub sprawdzenia przez Wykonawcę dokumentów można dokonać najpóźniej na jeden 
dzień przed upływem terminu składania ofert, po dokonaniu zgłoszenia u Zamawiającego. 

21. Zamawiający informuje, że przedmiotowe postępowanie jest dofinansowane ze środków Funduszu 
Przeciwdziałania COVID-19 dla jednostek samorządu terytorialnego (jst) – Rządowy Fundusz 
Inwestycji Lokalnych i podlega rygorom wynikającym z tego tytułu.  

 

IV. PODZIAŁ ZAMÓWIENIA NA CZĘŚCI   

1. Zamawiający nie dokonuje podziału zamówienia na części. 

2. Powody niedokonania podziału zamówienia na części:  

Wartość zamówienia jest niższa od tzw. progów unijnych które zobowiązują do implementacji 
dyrektyw UE. Dyrektywa 2014/24/UE w treści motywu 78 wskazuje, że aby zwiększyć konkurencję, 
instytucje zamawiające należy w szczególności zachęcać do dzielenia dużych zamówień na części. 
Przedmiotowe zamówienie nie jest dużym zamówieniem w rozumieniu motywu 78 powołanej 
dyrektywy UE.  

Zgodnie z treścią motywu 78 dyrektywy, Instytucja zamawiająca powinna mieć obowiązek 
rozważenia celowości podziału zamówień na części, jednocześnie zachowując swobodę 
autonomicznego podejmowania decyzji na każdej podstawie, jaką uzna za stosowną, nie podlegając 
nadzorowi administracyjnemu ani sądowemu. 

Zamawiający nie dokonał podziału zamówienia na części ze względu na nadmierne trudności 
techniczne, nadmierne koszty (wykonywanie prac przez różnych Wykonawców groziło dublowaniem 
kosztów pośrednich wpływających na cenę np. transportu sprzętu w tym urządzeń, materiałów  
i zabezpieczenia prac po częściowym ich wykonaniu przez danego Wykonawcę). Potrzeba 
skoordynowania działań różnych Wykonawców realizujących poszczególne części zamówienia 
mogłaby poważnie zagrozić właściwemu i terminowemu wykonaniu zamówienia. 

Ponadto biorąc pod uwagę, że ustawa Pzp poza koniecznością uzasadnienia braku podziału na części 
nie reguluje w żaden sposób kwestii podziału zamówienia na części Zamawiający winien jest w takim 
przypadku stosować zgodnie z art. 8 ust 1 ustawy Pzp przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - 
Kodeks cywilny. Zgodnie z art. 379 ust. 2 Kodeksu cywilnego „Świadczenie jest podzielne, jeżeli może 
być spełnione częściowo bez istotnej zmiany przedmiotu lub wartości”. Mając na uwadze powyższe 
uznać należy, że przedmiot zamówienia nie jest podzielny, gdyż jego podział spowodowałby istotną 
zmianą przedmiotu oraz wartości, gdyż Zamawiający nie jest w stanie dokonać takiego podziału  
na części z których każda z części spełniałaby samodzielnie swoją funkcję. Dopiero całościowe 
wykonanie przedmiotu zamówienia powodować będzie, że przedmiot zamówienia spełniać będzie swoją 
funkcję i przeznaczenie. 

Ponadto przedmiot niniejszego zamówienia objęty jest jedną dokumentacją projektową  
a wykonywane roboty są ze sobą ściśle powiązane co w praktyce uniemożliwiałoby lub w znacznym 
stopniu utrudniałoby dochodzenie ewentualnych roszczeń z tytułu rękojmi i gwarancji za wykonane 
roboty budowlane. 

Dodatkowo zgodnie z dokonaną analizą należy stwierdzić, że cały zakres zamówienia nie ogranicza 
dostępu Wykonawców z sektora mikro/małych/średnich przedsiębiorstw. 
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V. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA 

Wykonawca zobowiązany jest zrealizować przedmiot zamówienia w terminie:  

12 miesięcy od dnia podpisania umowy. 

 
VI. ADRES STRONY INTERNETOWEJ, NA KTÓREJ UDOSTĘPNIANE BĘDĄ ZMIANY I 

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ ORAZ INNE DOKUMENTY ZAMÓWIENIA 
BEZPOŚREDNIO ZWIĄZANE Z POSTĘPOWANIEM O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 

1. Zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane  
z postepowaniem o udzielenie zamówienia będą udostępniane na stronie internetowej: 
https://pysznica.bip.gmina.pl/ w zakładce Zamówienia Publiczne oraz na platformie miniPortal: 
https://miniportal.uzp.gov.pl/. 
 

VII. INFORMACJE O SRODKACH 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. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami 
odbywa się drogą elektroniczną przy użyciu miniPortalu: https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu 
https://epuap.gov.pl/wps/portal. 

2. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi 
posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do formularzy: 
złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do formularza do komunikacji. 

3. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej 
przekazywanej przy ich użyciu, opisane zostały w Regulaminie korzystania z miniPortalu dostępnym 
pod adresem https://miniportal.uzp.gov.pl/WarunkiUslugi.aspx oraz Regulaminie ePUAP. 

4. Wykonawca przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, 
akceptuje warunki korzystania z miniPortalu, określone w Regulaminie miniPortalu oraz zobowiązuje 
się korzystając z miniPortalu przestrzegać postanowień tego regulaminu. 

5. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia 
i wycofania oferty oraz do komunikacji wynosi 150 MB. 

6. Za datę przekazania oferty, oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 pzp, podmiotowych 
środków dowodowych, przedmiotowych środków dowodowych oraz innych informacji, oświadczeń 
lub dokumentów, przekazywanych w postępowaniu, przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP. 

7. W postępowaniu o udzielenie zamówienia korespondencja elektroniczna (inna niż oferta Wykonawcy 
i załączniki do oferty) odbywa się elektronicznie za pośrednictwem dedykowanego formularza 
dostępnego na ePUAP oraz udostępnionego przez miniPortal (Formularz do komunikacji). 
Korespondencja przesłana za pomocą tego formularza nie może być szyfrowana.  

8. We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy 
posługują się numerem ogłoszenia (BZP) lub znakiem referencyjnym nadanym sprawie przez 
Zamawiającego. 

9. Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ. Zapytania 
można składać za pomocą środków wymienionych w ust. 1 oraz za pomocą poczty elektronicznej  
na adres email: ug@pysznica.pl powołując się w temacie wiadomości na numer postepowania 
RI.II.271.12.2022. 

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

11. Jeżeli zamawiający nie udzieli wyjaśnień w terminie, o którym mowa w ust. 10, przedłuża termin 
składania ofert o czas niezbędny do zapoznania się wszystkich zainteresowanych Wykonawców  
z wyjaśnieniami niezbędnymi do należytego przygotowania i złożenia ofert. W przypadku gdy 
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wniosek o wyjaśnienie treści SWZ nie wpłynął w terminie, o którym mowa w ust. 10, zamawiający 
nie ma obowiązku udzielania wyjaśnień SWZ oraz obowiązku przedłużenia terminu składania ofert. 

12. Przedłużenie terminu składania ofert, o których mowa w ust. 11, nie wpływa na bieg terminu składania 
wniosku o wyjaśnienie treści SWZ. 

13. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekaże, bez ujawniania źródła zapytania, 
Wykonawcom oraz zamieści na stronie internetowej prowadzonego postępowania.  

14. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić 
treść SWZ. Dokonaną zmianę treści SWZ Zamawiający udostępni na stronie internetowej 
prowadzonego postępowania.  

15. Dokumenty elektroniczne, oświadczenia lub elektroniczne kopie dokumentów lub oświadczeń 
składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem Formularza do komunikacji jako załączniki. Sposób 
sporządzenia dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów  
lub oświadczeń musi być zgody z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady 
Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 roku (Dz.U.2020.2452). 

16. Zamawiający nie przewiduje sposobu komunikowania się z Wykonawcami w inny sposób niż przy 
użyciu środków komunikacji elektronicznej, wskazanych w SWZ. 

 

VIII. WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO KOMUNIKOWANIA SIĘ  
Z WYKONAWCAMI 

1. Osobą uprawnioną do kontaktów z Wykonawcami jest:  
Łukasz Mizera, Jarosław Iwan – tel.:15 841 01 12 – sprawy dotyczące postępowania przetargowego, 

Jan Ślusarczyk – tel.:15 841 00 08 – sprawy techniczne. 

 
IX. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu  
na zasadach określonych w Rozdziale X SWZ, oraz spełniają określone przez Zamawiającego warunki 
udziału w postępowaniu. 

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

1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:  
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie. 

2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika  
to z odrębnych przepisów:  
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie. 

3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:  
Zamawiający uzna warunek udziału w postępowania za spełniony jeśli Wykonawca wykaże że: 
a) posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości minimum 3 000 000,00 zł               

(trzy miliony złotych), 
b) jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności 

związanej z przedmiotem zamówienia minimum na kwotę 6 500 000,00 zł (sześć milionów 
pięćset tysięcy złotych). 

UWAGA: W przypadku złożenia przez Wykonawców w/w dokumentów zawierających dane  
w innych walutach niż PLN, zamawiający do przeliczenia tych wartości przyjmie średni kurs 
wymiany stosowany przez Narodowy Bank Polski w dniu opublikowania ogłoszenia o niniejszym 
zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych. 
 

4) zdolności technicznej lub zawodowej : 
Wykonawca spełni warunek, jeżeli: 
a) wykaże, iż nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, 

a jeśli okres działalności jest krótszy – w tym okresie, należycie wykonał co najmniej jedno  
zamówienie (roboty budowlane) polegające na budowie, przebudowie lub modernizacji 
oczyszczalni ścieków o wartości robót brutto co najmniej 4 000 000,00 PLN (słownie: cztery 
milionów złotych) w zakresie niezbędnym do wykazania doświadczenia, wraz z podaniem 
ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty  
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te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały 
wykonane należycie, w szczególności informacji o tym, czy roboty zostały wykonane 
zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone. 

 
Przez zamówienie należy rozumieć: zamówienie rozpoczęte i zakończone w w/w okresie  
lub zamówienie zakończone w w/w okresie, a rozpoczęte wcześniej niż w w/w okresie. 
 
UWAGA: W przypadku złożenia przez Wykonawców dokumentów zawierających dane  
w innych walutach niż PLN, zamawiający do przeliczenia tych wartości przyjmie średni kurs 
wymiany stosowany przez Narodowy Bank Polski w dniu opublikowania ogłoszenia o niniejszym 
zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych. 
 
b) wykaże, że na czas realizacji zamówienia będzie dysponował osobami o odpowiednich 

kwalifikacjach zawodowych niezbędnych do wykonania zamówienia wszystkich 
specjalistów ogólnobudowlanych, zbrojarzy, betoniarzy, specjalistów branżowych  
tj. specjalistów robót instalacyjnych i sieciowych sanitarnych, specjalistów, technologów, 
elektryków, operatorów maszyn ziemnych, pracowników ochrony terenu budowy i innych 
specjalistów wykonujących prace pod nadzorem wykonawcy (lub podwykonawcy) 
przynależącymi do właściwej izby samorządu zawodowego, tj. 

- co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnych 
funkcji technicznych w budownictwie w zakresie kierowania robotami budowlanymi  
o specjalności konstrukcyjno - budowlanej bez ograniczeń oraz mający doświadczenie 
polegające na pełnieniu funkcji kierownika budowy na co najmniej jednej robocie budowlanej 
polegającej na budowie, przebudowie lub modernizacji oczyszczalni ścieków – kierownik 
budowy; 

- co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnych 
funkcji technicznych w budownictwie w zakresie kierowania robotami budowlanymi  
o specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, 
wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń – kierownik robót sanitarnych; 

- co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnych 
funkcji technicznych w budownictwie w zakresie kierowania robotami budowlanymi  
o specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych  
i elektroenergetycznych bez ograniczeń – kierownik robót elektrycznych; 

Przez uprawnienia budowlane rozumie się uprawnienia wydane zgodnie z ustawą z dnia  
7 lipca 1994 r. Prawo budowlane lub odpowiadające im ważne uprawnienia wydane  
na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, lub odpowiadające im uprawnienia 
budowlane, które zostały wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego 
oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy z dnia 
7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz.U.2020.1333 t. j. z dnia 2020.08.03 z późn. zm.) oraz 
ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych  
w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U.2020.220 t. j. z dnia 2020.02.12). 
 

3. Zamawiający, w stosunku do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,  
w odniesieniu do warunku dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej – dopuszcza łączne 
spełnianie warunku przez Wykonawców. 

4. 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. 

5. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia 
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenia zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych  
z Wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności  
są wymagane.  

6. W przypadku, o którym mowa wyżej, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia 
dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi 
wykonają poszczególni Wykonawcy. 
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X. PODSTAWY WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA 

1. Z postepowania o udzielenie zamówienia wyklucza się̨, z zastrzeżeniem art. 110 ust. 2 pzp, 
Wykonawców, w stosunku do których zachodzi którakolwiek z okoliczności wskazanych w art. 108 
ust. 1 p.z.p. tj: 
1.1. będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo: 

a) udziału w zorganizowanej grupie przestępczej albo związku mającym na celu popełnienie 
przestępstwa lub przestępstwa skarbowego, o którym mowa w art. 258 Kodeksu karnego, 
b) handlu ludźmi, o którym mowa w art. 189a Kodeksu karnego, 
c) o którym mowa w art. 228–230a, art. 250a Kodeksu karnego lub w art. 46 lub art. 48 ustawy  
z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie, 
d) finansowania przestępstwa o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 165a Kodeksu 
karnego, lub przestępstwo udaremniania lub utrudniania stwierdzenia przestępnego pochodzenia 
pieniędzy lub ukrywania ich pochodzenia, o którym mowa w art. 299 Kodeksu karnego, 
e) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 Kodeksu karnego, lub mające  
na celu popełnienie tego przestępstwa, 
f) pracy małoletnich cudzoziemców, o którym mowa w art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 
r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom 
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769), 
g) przeciwko obrotowi gospodarczemu, o których mowa w art. 296–307 Kodeksu karnego, 
przestępstwo oszustwa, o którym mowa w art. 286 Kodeksu karnego, przestępstwo przeciwko 
wiarygodności dokumentów, o których mowa w art. 270–277d Kodeksu karnego, lub przestępstwo 
skarbowe, 
h) o którym mowa w art. 9 ust. 1 i 3 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach 
powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej 
– lub za odpowiedni czyn zabroniony określony w przepisach prawa obcego; 

1.2. jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki  
w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej  
lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym 
mowa w pkt 1.1; 

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

1.4. wobec którego orzeczono zakaz ubiegania się̨ o zamówienia publiczne; 
1.5. jeżeli Zamawiający może stwierdzić́, na podstawie wiarygodnych przesłanek, że Wykonawca 

zawarł z innymi Wykonawcami porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji,  
w szczególności jeżeli należąc do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia  
16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, złożyli odrębne oferty, oferty częściowe 
lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postepowaniu, chyba że wykażą̨, że przygotowali  
te oferty lub wnioski niezależnie od siebie; 

1.6. jeżeli, w przypadkach, o których mowa w art. 85 ust. 1 Pzp, doszło do zakłócenia konkurencji 
wynikającego z wcześniejszego zaangażowania tego Wykonawcy lub podmiotu, który należy  
z Wykonawcą do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r.  
o ochronie konkurencji i konsumentów, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji 
może być́ wyeliminowane w inny sposób niż̇ przez wykluczenie Wykonawcy z udziału  
w postepowaniu o udzielenie zamówienia. 

2. Z postepowania o udzielenie zamówienia wyklucza się̨, z zastrzeżeniem art. 110 ust. 2 Pzp, 
Wykonawców, w stosunku do których zachodzi którakolwiek z okoliczności wskazanych w art. 109 
ust. 1 pkt. 1, 4, 5, 8 ustawy Pzp tj: 
2.1.  który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia 

społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w art. 108 ust. 1 pkt 3, chyba 
że Wykonawca odpowiednio przed upływem terminu do składania wniosków o dopuszczenie  
do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert dokonał płatności 
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należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz  
z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności; 

2.2.  w stosunku do którego otwarto likwidację, ogłoszono upadłość, którego aktywami zarządza 
likwidator lub sąd, zawarł układ z wierzycielami, którego działalność gospodarcza jest zawieszona 
albo znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej 
w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury; 

2.3. który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego uczciwość, 
w szczególności gdy Wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie 
wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą 
stosownych dowodów; 

2.4.  który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa wprowadził zamawiającego  
w błąd przy przedstawianiu informacji, że nie podlega wykluczeniu, spełnia warunki udziału  
w postępowaniu lub kryteria selekcji, co mogło mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane 
przez zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia, lub który zataił te informacje lub 
nie jest w stanie przedstawić wymaganych podmiotowych środków dowodowych. 

3. Wykluczenie Wykonawcy następuje zgodnie z art. 111 Pzp. 

4. Wykonawca może zostać́ wykluczony przez Zamawiającego na każdym etapie postepowania  
o udzielenie zamówienia. 

 
XI. WYKONAWCY, PODWYKONAWCY,  PODMIOTY TRZECIE UDOSTĘPNIAJĄCE 

WYKONAWCY SWÓJ POTENCJAŁ 

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

2. Zamówienie może zostać udzielone Wykonawcy, który: 
1)  spełnia warunki udziału w postępowaniu opisane w rozdziale IX SWZ, 
2)  nie podlega wykluczeniu na podstawie określonej w rozdziale  X SWZ, 
3)  złożył ofertę niepodlegającą odrzuceniu na podstawie art. 226 ust. 1 ustawy Pzp.  

3. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy 
występujący wspólnie są zobowiązani do ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich  
w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie 
przedmiotowego zamówienia publicznego. Wszelka korespondencja będzie prowadzona przez 
Zamawiającego wyłącznie z pełnomocnikiem.  

4. Potencjał podmiotu trzeciego  
1) W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca może polegać 
na potencjale podmiotu trzeciego na zasadach opisanych w art. 118–123 ustawy Pzp.  
2) Podmiot trzeci, na potencjał którego Wykonawca powołuje się w celu wykazania spełnienia 
warunków udziału w postępowaniu, nie może podlegać wykluczeniu na podstawie art. 108 ust. 1 oraz 
ustawy Pzp.  

5. Podwykonawstwo  
1) Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych 
zadań.  
2) Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy.  
3) Wykonawca jest zobowiązany wskazać ofercie, części zamówienia których wykonanie zamierza 
powierzyć podwykonawcom i podać firmy podwykonawców, o ile są już znane.  
4) Wykonawca jest obowiązany zawiadomić Zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o których 
mowa pkt 3, w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazać informacje na temat nowych 
podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację zamówienia.  
5) Wymagania dotyczące umowy o podwykonawstwo na roboty budowlane, których niespełnienie 
spowoduje zgłoszenie przez Zamawiającego odpowiednio zastrzeżeń lub sprzeciwu określa wzór 
umowy.  
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XII. WYKAZ DOKUMENTÓW I OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH WRAZ Z OFERTĄ  

1. Oferta składana jest pod rygorem nieważności w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej 
opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.  

2. Wykonawca dołącza do oferty:  

2.1. Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału  
w postępowaniu 

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 
w zakresie wskazanym w rozdziałach IX oraz X SWZ. Oświadczenie to stanowi dowód 
potwierdzający brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu, 
na dzień składania ofert, tymczasowo zastępujący wymagane podmiotowe środki dowodowe, 
wskazane w rozdziale XIII SWZ – załącznik nr 2 do SWZ. 

Oświadczenie składają odrębnie:  
1) Wykonawca/każdy spośród Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 
zamówienia. W takim przypadku oświadczenie potwierdza brak podstaw wykluczenia 
Wykonawcy oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy  
z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu;  
2) Podmiot trzeci, na którego potencjał powołuje się Wykonawca celem potwierdzenia spełnienia 
warunków udziału w postępowaniu. W takim przypadku oświadczenie potwierdza brak podstaw 
wykluczenia podmiotu oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim 
podmiot udostępnia swoje zasoby Wykonawcy.  
 

2.2. Zobowiązanie podmiotów trzecich (dotyczy tylko sytuacji gdy Wykonawca polega na 
zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 118 ustawy 
Pzp) – załącznik nr 6 do SWZ. 
Pisemne zobowiązanie podmiotów, na zdolnościach lub sytuacji których Wykonawca polega,  
do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.  
Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby lub inny podmiotowy środek dowodowy 
potwierdza, że stosunek łączący Wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje 
rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz określa w szczególności:  
1) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby;  
2) sposób i okres udostępnienia Wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu 
udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia;  
3) czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego Wykonawca 
polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, 
kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których 
wskazane zdolności dotyczą.  
 

2.3. Kosztorysy ofertowe. 
Wykonawca składający ofertę składa kosztorysy ofertowe sporządzone na podstawie załączonych 
do SWZ przedmiarów robót. 

3. Do oferty Wykonawca załącza również (jeżeli dotyczy):  

3.1. Pełnomocnictwo  
Gdy umocowanie osoby składającej ofertę nie wynika z dokumentów rejestrowych, Wykonawca, 
który składa ofertę za pośrednictwem pełnomocnika, powinien dołączyć do oferty dokument 
pełnomocnictwa obejmujący swym zakresem umocowanie do złożenia oferty lub do złożenia 
oferty i podpisania umowy.  
W przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia Wykonawcy 
zobowiązani są do ustanowienia pełnomocnika.  
Dokument pełnomocnictwa, z treści którego będzie wynikało umocowanie do reprezentowania 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia tych Wykonawców należy załączyć do oferty.  
Pełnomocnictwo powinno być załączone do oferty i powinno zawierać w szczególności 
wskazanie:  
1) postępowania o zamówienie publiczne, którego dotyczy,  
2) wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia wymienionych 
z nazwy z określeniem adresu siedziby,  
3) ustanowionego pełnomocnika oraz zakresu jego umocowania.  
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Sposób i format sporządzenia i przekazywania oświadczeń i dokumentów musi być zgodny  
z wymaganiami określonymi w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 
r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla 
dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu  
o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz.U. z 2020 r. poz. 2452) oraz 
Rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie 
podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może 
żądać Zamawiający od Wykonawcy (Dz.U. z 2020 r. poz. 2415).  

Pełnomocnictwo powinno zostać złożone w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej 
opatrzonej podpisem zaufanym, lub podpisem osobistym albo w elektronicznej kopii dokumentu 
poświadczonej notarialnie za zgodność z oryginałem przy użyciu kwalifikowanego podpisu 
elektronicznego. 

3.2. Dokument wadium w poręczeniach lub gwarancjach  
(W przypadku wadium w pieniądzu, Zamawiający zaleca załączenie do oferty dokumentu 
potwierdzającego wniesienie wadium na rachunek bankowy Zamawiającego. Czynność ta skróci 
czas badania ofert.)   

XIII. WYKAZ PODMIOTOWYCH ŚRODKÓW DOWODOWYCH SKŁADANYCH NA 
WEZWANIE  

1. Zgodnie z art. 274 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający, przed wyborem najkorzystniejszej oferty wezwie 
Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie 
krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, aktualnych na dzień złożenia, następujących podmiotowych 
środków dowodowych:  

1.1. 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 2019 r. poz. 369), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną 
ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu,  
albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami  
lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku  
o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej 
samej grupy kapitałowej – załącznik nr 3 do SWZ. 

1.2.  Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji  
i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych 
nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu  
do rejestru lub ewidencji. 

1.3.  Zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca 
nie zalega z opłacaniem podatków i opłat, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy, wystawionego 
nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem 
podatków lub opłat wraz z zaświadczeniem zamawiający żąda złożenia dokumentów 
potwierdzających, że odpowiednio przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie 
do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert Wykonawca dokonał 
płatności należnych podatków lub opłat wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące 
porozumienie w sprawie spłat tych należności. 

1.4.  Zaświadczenia albo innego dokumentu właściwej terenowej jednostki organizacyjnej 
Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub właściwego oddziału regionalnego lub właściwej 
placówki terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego,  
że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne,  
w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego 
złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne  
lub zdrowotne wraz z zaświadczeniem albo innym dokumentem zamawiający żąda złożenia 
dokumentów potwierdzających, że odpowiednio przed upływem terminu składania wniosków  
o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert 
Wykonawca dokonał płatności należnych składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz 
odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności. 
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1.5. Informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającą 
wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, w okresie nie 
wcześniejszym niż 3 miesiące przed jej złożeniem.  

1.6. Opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest 
ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej  
z przedmiotem zamówienia ze wskazaniem sumy gwarancyjnej tego ubezpieczenia. 

Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może złożyć wymaganych przez Zamawiającego 
podmiotowych środków dowodowych, o których w pkt. 1.5 i 1.6; Wykonawca składa inne 
podmiotowe środki dowodowe, które w wystarczający sposób potwierdzają spełnienie opisanego 
przez Zamawiającego warunku udziału w postępowaniu dotyczącego sytuacji ekonomicznej  
lub finansowej. 

1.7. Wykaz osób  
Wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego,  
w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi wraz z informacjami  
na temat ich kwalifikacji zawodowych a w przypadku kierownika budowy również z informacjami 
na temat doświadczenia zawodowego o którym mowa w rozdz. IX ust. 2 pkt 4b SWZ, uprawnień  
i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu 
wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami 
– załącznik nr 4 do SWZ. 

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

2. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 
zamiast dokumentu, o których mowa w ust 1. pkt. 4  składa dokument lub dokumenty wystawione  
w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, 
że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Dokument, o którym mowa powyżej, 
powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert . 

3. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje  
się dokumentów, o których mowa w ust. 1, zastępuje się je w całości lub części dokumentem 
zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób 
uprawnionych do jego reprezentacji, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, 
administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu 
na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy . 

4. 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 p.z.p 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. 

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

6. Na podstawie art. 273 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający nie żąda przedstawienia dokumentów 
potwierdzających brak podstaw do wykluczenia z postępowania. Zamawiający dokona weryfikacji  
w ww. zakresie na podstawie oświadczenia wstępnego.  
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7. Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie 
zamówienia, Zamawiający może na każdym etapie postępowania, w tym na etapie składania ofert 
podlegających negocjacjom lub niezwłocznie po ich złożeniu, wezwać Wykonawców do złożenia 
wszystkich lub niektórych podmiotowych środków dowodowych, jeżeli wymagał ich złożenia  
w ogłoszeniu o zamówieniu lub dokumentach zamówienia, aktualnych na dzień ich złożenia.  

8. Jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio podmiotowe środki 
dowodowe nie są już aktualne, Zamawiający może w każdym czasie wezwać Wykonawcę  
lub Wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych podmiotowych środków dowodowych, 
aktualnych na dzień ich złożenia.  

9. Podmiotowe środki dowodowe oraz inne dokumenty lub oświadczenia Wykonawca składa, pod 
rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej 
kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. 

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

XIV. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 

1. Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna  
się wraz z upływem terminu składania ofert.  

2. W przypadku gdy wybór najkorzystniejszej oferty nie nastąpi przed upływem terminu związania oferta 
określonego w SWZ, Zamawiający przed upływem terminu związania oferta 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 oferta, o którym mowa w ust. 2, wymaga złożenia przez Wykonawcę 
pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu związania ofertą. 

XV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY 

1. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej 
w formacie danych: .pdf, .doc, .docx, .rtf,.xps, .odt, .xml i opatrzona kwalifikowanym podpisem 
elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. 

UWAGA: Wykonawca sporządzając ofertę oraz ją podpisując winien jest zwrócić szczególną uwagą 
na format danych w którym sporządzana jest oferta. Oferta złożona za pośrednictwem miniPortalu 
powinna zostać opatrzona właściwym podpisem elektronicznym. Podpis elektroniczny musi zostać 
złożony bezpośrednio na pliku z ofertą Wykonawcy lub na „paczce” dokumentów elektronicznych 
zawierających ofertę Wykonawcy. Opatrzenie właściwym podpisem oferty (lub paczki) następuje 
przed czynnością jej zaszyfrowania. Złożenie podpisu wyłącznie na formularzu za pomocą którego 
przesyłana jest oferta jest niewystarczające. 

2. Wykonawca w celu poprawnego zaszyfrowania oferty powinien mieć zainstalowany na komputerze 
.NET Framework 4.5. Aplikacja działa na platformie Windows (Vista SP2, 7, 8, 10). Aplikacja nie jest 
dostępna dla systemu Linux i MAC OS. 

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

4. Do przygotowania oferty konieczne jest posiadanie przez osobę upoważnioną do reprezentowania 
Wykonawcy kwalifikowanego podpisu elektronicznego, podpisu osobistego lub podpisu zaufanego. 

5. Jeżeli na ofertę składa się kilka dokumentów, Wykonawca powinien stworzyć folder, do którego 
przeniesie wszystkie dokumenty oferty, podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym, 
podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Następnie z tego folderu Wykonawca zrobi folder .zip 
(bez nadawania mu haseł i bez szyfrowania). W kolejnym kroku za pośrednictwem Aplikacji  
do szyfrowania Wykonawca zaszyfruje folder zawierający dokumenty składające się na ofertę. 
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6. Wszelkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 
1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010), które Wykonawca 
zastrzeże jako tajemnicę przedsiębiorstwa, powinny zostać złożone w osobnym pliku wraz  
z jednoczesnym zaznaczeniem polecenia „Załącznik stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa”  
a następnie wraz z plikami stanowiącymi jawną część skompresowane do jednego pliku archiwum 
(ZIP). Wykonawca zobowiązany jest, wraz z przekazaniem tych informacji, wykazać spełnienie 
przesłanek określonych w art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej 
konkurencji. Zaleca się, aby uzasadnienie zastrzeżenia informacji jako tajemnicy przedsiębiorstwa 
było sformułowane w sposób umożliwiający jego udostępnienie. Zastrzeżenie przez Wykonawcę 
tajemnicy przedsiębiorstwa bez uzasadnienia, będzie traktowane przez Zamawiającego jako 
bezskuteczne ze względu na zaniechanie przez Wykonawcę podjęcia niezbędnych działań w celu 
zachowania poufności objętych klauzulą informacji zgodnie z postanowieniami art. 18 ust. 3 pzp. 

7. Do oferty należy dołączyć oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu w postaci elektronicznej 
opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, 
a następnie wraz z plikami stanowiącymi ofertę skompresować do jednego pliku archiwum (ZIP). 

8. Do przygotowania oferty zaleca się wykorzystanie Formularza Oferty, którego wzór stanowi 
Załącznik nr 1 do SWZ. W przypadku, gdy Wykonawca nie korzysta z przygotowanego przez 
Zamawiającego wzoru, w treści oferty należy zamieścić wszystkie informacje wymagane  
w Formularzu Ofertowym. 

9. Do oferty należy dołączyć: 
9.1. Pełnomocnictwo upoważniające do złożenia oferty, o ile ofertę składa pełnomocnik; 
9.2. 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; 

9.3. Oświadczenie Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania oraz spełnianiu 
warunków udziału w postępowaniu – wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 2 do SWZ.  
W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie  
o niepoleganiu wykluczeniu z postępowania oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 
składa każdy z Wykonawców; 

9.4. Kosztorysy ofertowe sporządzone na podstawie przedmiarów robót. 
9.5. Dowód wniesienia wadium. 

 
10. Oferta oraz oświadczenie(-a) o niepodleganiu wykluczeniu muszą być złożone w oryginale. 

11. Zamawiający zaleca ponumerowanie stron oferty. 

12. Pełnomocnictwo do złożenia oferty musi być złożone w oryginale w takiej samej formie, jak składana 
oferta (t.j. w formie elektronicznej lub postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub 
podpisem osobistym). Dopuszcza się także złożenie elektronicznej kopii (skanu) pełnomocnictwa 
sporządzonego uprzednio w formie pisemnej, w formie elektronicznego poświadczenia sporządzonego 
stosownie do art. 97 § 2 ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. - Prawo o notariacie, które to poświadczenie 
notariusz opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym, bądź też poprzez opatrzenie skanu 
pełnomocnictwa sporządzonego uprzednio w formie pisemnej kwalifikowanym podpisem, podpisem 
zaufanym lub podpisem osobistym mocodawcy. Elektroniczna kopia pełnomocnictwa nie może być 
uwierzytelniona przez upełnomocnionego. 

13. Jeżeli Wykonawca nie złoży przedmiotowych środków dowodowych lub złożone przedmiotowe 
środki dowodowe będą niekompletne, Zamawiający wezwie do ich złożenia lub uzupełnienia  
w wyznaczonym terminie. 

14. Postanowień ust. 13 nie stosuje się, jeżeli przedmiotowy środek dowodowy służy potwierdzaniu 
zgodności z cechami lub kryteriami określonymi w opisie kryteriów oceny ofert lub, pomimo złożenia 
przedmiotowego środka dowodowego, oferta podlega odrzuceniu albo zachodzą przesłanki 
unieważnienia postępowania. 

XVI. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM 

1. Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia swojej oferty wadium w wysokości: 
30 000,00 PLN (słownie: trzydzieści tysięcy złotych),  

2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. 
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3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 
1) pieniądzu;  
2) poręczeniach bankowych, lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej,  

z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem 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 (Dz. U. z 2020 r. 
poz. 299). 

4. Wadium w formie pieniądza należy wnieść przelewem na konto w Banku Spółdzielczym Tarnobrzeg 
Oddział Nisko; nr rachunku 36 9434 1025 2006 1695 1311 0002 z dopiskiem  

„Wadium – nr postępowania RI.II.271.12.2022” 

UWAGA: Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej zostanie przyjęty termin uznania 
rachunku Zamawiającego. 

5. Wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji 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 Pzp.  

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; 
6) beneficjentem poręczenia lub gwarancji jest: Gmina Pysznica, 37– 403 Pysznica, ul. Wolności 

322 
7) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (art. 58 p.z.p.), 

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 p.z.p. zostanie odrzucona. 

7. Zasady zwrotu oraz okoliczności zatrzymania wadium określa art. 98 p.z.p. 

XVII. SPOSÓB ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT 

1. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia lub wycofania oferty dostępnego 
na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Sposób złożenia oferty opisany został  
w Instrukcji użytkownika dostępnej na miniPortalu. 

2.  Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w terminie do dnia 22.07.2022 r. do godz. 
10:00. 

3. O terminie złożenia oferty decyduje czas wpływu na ePUAP. 

4. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 

5. Zamawiający odrzuci ofertę złożoną po terminie składania ofert. 

6. Wykonawca po przesłaniu oferty za pomocą Formularza do złożenia lub wycofania oferty na „ekranie 
sukcesu” otrzyma numer oferty generowany przez ePUAP. Ten numer należy zapisać i zachować. 
Będzie on potrzebny w razie ewentualnego wycofania oferty. 

7. Wykonawca przed upływem terminu do składania ofert może wycofać ofertę za pośrednictwem 
Formularza do wycofania oferty dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. 
Sposób wycofania oferty został opisany w Instrukcji użytkownika dostępnej na miniPortalu. 

8. Wykonawca po upływie terminu do składania ofert nie może wycofać złożonej oferty. 
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XVIII. TERMIN OTWARCIA OFERT 

1. Otwarcie ofert nastąpi w 22.07.2022 r. o godzinie  10:30 

2. Otwarcie ofert jest niejawne. 

3. Zamawiający, najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępnia na stronie internetowej prowadzonego 
postepowania informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć́ na sfinansowanie zamówienia. 

4. Otwarcie ofert następuje poprzez użycie mechanizmu do odszyfrowania ofert dostępnego  
po zalogowaniu w zakładce Deszyfrowanie na miniPortalu i następuje poprzez wskazanie pliku  
do odszyfrowania. 

5. Zamawiający, niezwłocznie po otwarciu ofert, udostępnia na stronie internetowej prowadzonego 
postepowania informacje o: 
4.1. nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej działalności 

gospodarczej albo miejscach zamieszkania Wykonawców, których oferty zostały otwarte; 
4.2. cenach lub kosztach zawartych w ofertach. 

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

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

XIX. OPIS KRYTERIÓW OCENY OFERT WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIÓW  
I SPOSOBU OCENY OFERT 

1. Zamawiający będzie oceniał oferty według następujących kryteriów, przypisując im odpowiednią 
wagę: 

Lp. Opis kryterium oceny Waga kryterium (%) 

1. Cena całkowita oferty brutto (C)  60 % 

2. Długość okresu rękojmi i gwarancji jakości (G) 40 % 

 Razem: 100 % 

 
2. Punkty przyznawane za podane w ust. 1 kryteria będą liczone według następujących wzorów: 

2.1. Cena całkowita oferty brutto [C] (z podatkiem VAT), waga 60%, liczona wg wzoru: 

C = (Comin / Cobad) x Kp x Wc  (z dokładnością do 2 miejsc po przecinku) 

gdzie: 
Comin – najniższa cena brutto oferowana  
Cobad – cena brutto oferty badanej 
Kp   –   współczynnik proporcjonalności równy 100 
Wc   –  waga (znaczenie) kryterium ceny równa 60 % 
 

2.2. Długość okresu rękojmi i gwarancji jakości [G], waga 40% 

W ramach niniejszego kryterium przyznawane będą punkty za podany w ofercie przez Wykonawcę 
okres rękojmi i gwarancji jakości licząc od dnia bezusterkowego odbioru końcowego inwestycji.  

Punktacja w kryterium G - okres rękojmi i gwarancji jakości, przyznana zostanie w następujący 
sposób: 

0 pkt. – za okres rękojmi i gwarancji jakości 48-59, 
20 pkt. – za okres rękojmi i gwarancji jakości 60-71, 
40 pkt. – za okres rękojmi i gwarancji jakości 72 miesięcy lub dłuższy. 

Minimalny okres rękojmi i gwarancji jakości nie może być krótszy niż 48 miesięcy. Jeżeli 
Wykonawca, zaproponuje okres rękojmi i gwarancji jakości krótszy niż 48 miesięcy – oferta zostanie 
odrzucona.  
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Jeżeli Wykonawca, nie określi w złożonej ofercie okresu rękojmi i gwarancji jakości, Zamawiający 
przyjmie do oceny oferty wartość 48 miesięcy i przyzna Wykonawcy 0 pkt.  

W przypadku gdy Wykonawca zaoferuje okres dłuższy niż 72 miesiące, Zamawiający przyjmie  
do oceny oferty wartość 72 miesiące i przyzna Wykonawcy 40 pkt. 

 
3. Suma punktów uzyskanych za wszystkie kryteria oceny ofert (C+G) stanowić będzie końcową ocenę 

danej oferty.  
4. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących 

treści złożonych ofert. Niedopuszczalne jest prowadzenie między Zamawiającym a Wykonawcą 
negocjacji dotyczących złożonej oferty oraz, z zastrzeżeniem art. 223 ust. 2 ustawy Pzp, dokonywanie 
jakiejkolwiek zmiany w jej treści.  

5. Zamawiający wybierze na realizatora przedmiotu zamówienia tego Wykonawcę, którego oferta  
jest zgodna z wymaganiami SWZ, posiada wymagane kwalifikacje techniczne, przyjmuje wszystkie 
warunki Zamawiającego oraz przedłoży najkorzystniejszą ofertę, czyli otrzyma najwyższą liczbę 
punktów przyznanych w oparciu  o ustalone kryteria (na podstawie sumy punktów ustalonych  
dla poszczególnych kryteriów). 

6. W przypadkach określonych w art. 224 ustawy Pzp, Zamawiający zwróci się o udzielenie wyjaśnień, 
w tym złożenia dowodów, dotyczących wyliczenia ceny lub kosztu.  

7. Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny, spoczywa na Wykonawcy.  
8. Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena 

wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami nie uzasadniają podanej w ofercie ceny.  
 

XX. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE MUSZĄ ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO 
WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA 
PUBLICZNEGO  

1. Po wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający poinformuje Wykonawcę, któremu zostanie 
udzielone zamówienie, o miejscu i terminie zawarcia umowy.  

2. Wykonawca przed zawarciem umowy:  
1) poda wszelkie informacje niezbędne do wypełnienia treści umowy na wezwanie Zamawiającego,  
2) wniesie zabezpieczenie należytego wykonania umowy, 
3) sporządzi i przekaże Zamawiającemu kosztorysy ofertowe (3 egzemplarze wersji papierowej  
i w wersji elektronicznej) zawierające ryczałtowy koszt wykonania poszczególnych elementów robót, 
4) przedstawi do akceptacji Zamawiającemu harmonogram rzeczowo – finansowy sporządzony  
dla okresów miesięcznych. Zamawiający przewiduje możliwość wystawiania faktur częściowych, nie 
częściej niż raz na miesiąc. 

3. Jeżeli zostanie wybrana oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, 
Zamawiający będzie żądał przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego kopii umowy 
regulującej współpracę tych Wykonawców, w którejm.in. zostanie określony pełnomocnik 
uprawniony do kontaktów z Zamawiającym oraz do wystawiania dokumentów związanych  
z płatnościami, przy czym termin, na jaki została zawarta umowa, nie może być krótszy niż termin 
realizacji zamówienia.  

4. Niedopełnienie powyższych formalności przez wybranego Wykonawcę będzie potraktowane przez 
Zamawiającego jako niemożność zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego z przyczyn 
leżących po stronie Wykonawcy i zgodnie z art. 98 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp, będzie podstawą  
do zatrzymania wadium. 
 

XXI. ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 

1. Od Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, wymagane będzie 
wniesienie, zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości  5% ceny całkowitej (brutto) 
podanej w ofercie za wykonanie całości przedmiotu zamówienia.  

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 formach wskazanych w art. 450 ust. 1 ustawy Pzp tj.:  
1) pieniądzu;  
2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym 
że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym;  
3) gwarancjach bankowych;  
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4) gwarancjach ubezpieczeniowych;  
5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy  
z 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.  

4. Zamawiający nie wyraża zgody na wniesienie zabezpieczenia w formach wskazanych w art. 450  
ust. 2 ustawy Pzp.  

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

6. Zabezpieczenie wnosi się najpóźniej przed zawarciem umowy, chyba że ustawa Pzp stanowi inaczej.  
7. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu powinno zostać wpłacone przelewem na rachunek bankowy 

Zamawiającego w Banku Spółdzielczym Tarnobrzeg Oddział Nisko nr rachunku 36 9434 1025 2006 
1695 1311 0002. 

8. Treść oświadczenia zawartego w gwarancji lub w poręczeniu musi zostać zaakceptowana przez 
Zamawiającego przed podpisaniem umowy.  

9. Do zmiany formy zabezpieczenia w trakcie realizacji umowy stosuje się art. 451 ustawy Pzp.  
10. Zamawiający zwróci zabezpieczenie w 100% wysokości zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia 

podpisania protokołu odbioru końcowego przedmiotu zamówienia, tj. od dnia wykonania zamówienia 
i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane;  

11. Z treści gwarancji lub poręczenia musi jednocześnie wynikać:  
1) nazwa zleceniodawcy (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji lub poręczenia (Zamawiającego), 
gwaranta lub poręczyciela (podmiotu udzielającego gwarancji lub poręczenia) oraz adresy ich siedzib,  
2) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją lub poręczeniem,  
3) kwota gwarancji lub poręczenia,  
4) termin ważności gwarancji lub poręczenia, obejmujący cały okres wykonania zamówienia, 
począwszy co najmniej od dnia wyznaczonego na dzień zawarcia umowy,  
5) bezwarunkowe, nieodwołalne, płatne na pierwsze żądanie, zobowiązanie gwaranta do wypłaty 
Zamawiającemu pełnej kwoty zabezpieczenia lub do wypłat łącznie do pełnej kwoty zabezpieczenia 
w przypadku realizacji zamówienia w sposób niezgodny z umową. 
 

XXII. PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA 
PUBLICZNEGO, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO UMOWY W SPRAWIE 
ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO  

1. Projektowane Istotne postanowienia umowy stanowią załącznik nr 7 do SWZ.  
2. Złożenie oferty jest jednoznaczne z akceptacją przez Wykonawcę projektowanych postanowień 

umowy.  
3. Zamawiający przewiduje możliwość dokonywania zmian umowy w granicach wyznaczonych 

przepisami ustawy Pzp, w tym art. 455 ustawy Pzp oraz w zakresie i na warunkach określonych  
w ogłoszeniu o zamówieniu oraz wzorze umowy.  
 

XXIII. KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH 
OSOBOWYCH 

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych 
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 
rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych 
osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych: 

1. Zamawiający informuje, że administratorem  danych osobowych jest: 
Wójt Gminy Pysznica, ul. Wolności 322 37-403 Pysznica  

2. Kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych adres e-mail:  iod@pysznica.pl 
3. Dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z przepisami RODO, tzn. będą przetwarzane w celu/celach 

przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz realizacji 
tego zamówienia;  

4. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest ustawa z dnia 11 września 2019 roku Prawo 
zamówień publicznych;  

5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa, w szczególności:  
z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych, ustawy z dnia 14 lipca 1983 r.  
o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia  
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18 stycznia 2011r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz 
instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.  

6. Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa  
w szczególności osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania  
w oparciu o art. 18, 19 oraz art. 74 i 75 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień 
publicznych lub umowy powierzenia przetwarzania danych. 

7. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest 
wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem  
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych 
wynikają z ustawy Pzp. 

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

9. Posiada Pani/Pan: 
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; 
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych ; 
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych 

osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO; 
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan,  

że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; 
10. Nie przysługuje Pani/Panu: 

− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; 
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż 

podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. 

XXIV. WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW DO SWZ 

 1. Załącznik nr 1 Formularz ofertowy – wzór. 
 2. Załącznik nr 2 Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału  

w postępowaniu. 
 3. Załącznik nr 3 Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy 

kapitałowej. 
 4. Załącznik nr 4 Wykaz robót budowlanych zrealizowanych w ciągu ostatnich 5 lat. 
 5. Załącznik nr 5 Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia. 
 6. Załącznik nr 6 Zobowiązanie innych podmiotów do oddania do dyspozycji Wykonawcy na okres 

korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. 
 7. Załącznik nr 7 Projekt istotnych postanowień umowy. 
 8. Załącznik nr 8 Dokumentacja Projektowa, Szczegółowe Specyfikacje Techniczne. 
 9. Załącznik nr 9 Przedmiary robót. 

 
        Z up. WÓJTA  

(-)  
Witold Pietroniec  
 Zastępca Wójta  

                                                                                                                                 (podpisano kwalifikowanym  podpisem elektronicznym) 
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