
 

GMINA KROCZYCE 

 

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH 
WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane z 

zastosowaniem przepisów dla zamówień o szacowanej wartości przedmiotu zamówienia 

powyżej 5 548 000 EURO 

 

Budowa kanalizacji sanitarnej  

na terenie Gminy Kroczyce - etap II 

 

Niniejsze postępowanie jest prowadzone na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 

stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2019, poz. 1843 

z późń. zm.) 

Zatwierdzono:  

 

 

 

Wójt Gminy Kroczyce 

 

 

Kroczyce, 12 grudnia 2019 r. 

 

Zamawiający oczekuje, że Wykonawcy zapoznają się dokładnie z treścią SIWZ. 

Wykonawca ponosi ryzyko niedostarczenia wszystkich wymaganych informacji 

i dokumentów oraz przedłożenia oferty nieodpowiadającej wymaganiom określonym 

przez Zamawiającego. 



 

str. 2 

SPIS TREŚCI: 

I. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO 4 

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 4 

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 4 

IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 9 

V. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 9 

VI. WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIANIE 

WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAK PODSTAW WYKLUCZENIA 12 

VII. WYKONAWCY WSPÓLNIE UBIEGAJĄCY SIĘ O ZAMÓWIENIE 16 

VIII. INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO 

Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW 16 

IX. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM 21 

X. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 22 

XI. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT 22 

XII. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 25 

XIII. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY 26 

XIV. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY 

WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU 

OCENY OFERT 27 

XV. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE 

PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA 

PUBLICZNEGO 31 

XVI. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA 

UMOWY 32 

XVII. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE 

DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 33 

XVIII. INFORMACJA O OBOWIĄZKU OSOBISTEGO WYKONANIA PRZEZ 

WYKONAWCĘ KLUCZOWYCH CZĘŚCI ZAMÓWIENIA 37 

XIX. INFORMACJE I WYMAGANIA DOTYCZĄCE UMOWY O PODWYKONAWSTWO 37 

XX. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH 

WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 

PUBLICZNEGO 38 

XXI. POZOSTAŁE INFORMACJE 39 

XXII. ZAŁĄCZNIKI 41 

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SIWZ – WZÓR FORMULARZA OFERTOWEGO 43 

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ – OŚWIADCZENIE WYKONAWCY 48 

ZAŁĄCZNIK NR 3 DO SIWZ –  OŚWIADCZENIE NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 11 

USTAWY Z DNIA 29 STYCZNIA 2004 R. PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH 

O PRZYNALEŻNOŚCI LUB BRAKU PRZYNALEŻNOŚCI DO GRUPY KAPITAŁOWEJ 65 



 

str. 3 

ZAŁĄCZNIK NR 5 DO SIWZ – WYKAZ OSÓB SKIEROWANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ 

DO REALIZACJI ZAMÓWIENIA 67 

ZAŁĄCZNIK NR 6 DO SIWZ – WZÓR UMOWY 68 

KARTA GWARANCYJNA 78 

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY 80 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

str. 4 

I. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO 

 

Gmina Kroczyce 

ul. Batalionów Chłopskich 29 

42-425 Kroczyce 

www.kroczyce.pl 

tel. 034 315 21 50 do 5 

fax 034 315 21 50 wewn. 23 

Adres strony internetowej Zamawiającego: www.kroczyce.pl; https://gwkroczyce.peup.pl  

Zakładka: Informacje/Zamówienia publiczne 

Adres poczty elektronicznej: przetargi@kroczyce.pl  

Skrytka ePUAP: /deo341w0ix/skrytka 

Oznaczenie odbiorcy (Zamawiającego) w formularzach ePUAP: Urząd Gminy Kroczyce 

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 10 ust. 1 
oraz art. 39 - 46 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019, poz. 1843 z późń. zm.). 
Do czynności podejmowanych przez Zamawiającego i Wykonawców w postępowaniu 
o udzielenie zamówienia, w zakresie nieuregulowanym niniejszą Specyfikacją Istotnych 
Warunków Zamówienia, stosuje się przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych oraz aktów 
wykonawczych wydanych na jej podstawie, a w sprawach nieuregulowanych w przywołanych 
przepisach - przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks Cywilny. 
 
UWAGA: 
Zamawiający informuje, iż w niniejszym postępowaniu skorzysta z tzw. „procedury 
odwróconej”, w wyniku której najpierw dokonana zostanie ocena ofert, a następnie zbadane 
zostanie, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega 
wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu (art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp). 
 
W niniejszym postępowaniu komunikacja odbywa się przy użyciu miniPortalu, ePUAPu oraz 
poczty elektronicznej.  
Szczegóły dotyczące sposobu porozumiewania się Zamawiającego i Wykonawców zostały 
określone w Rozdziale VIII SIWZ. 
 

Postępowanie dotyczy zamówienia udzielanego w częściach.  

Zadanie podzielone zostało na etapy. Etap I został zrealizowany w latach 2017 – 2018. 
Aktualnie trwa realizacja III i IV etapu. Przedmiotowe postępowanie dotyczy udzielenia 
zamówienia publicznego na realizację etapu II budowy kanalizacji sanitarnej. 

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

1. Nazwa nadana zamówieniu. 

 

„Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Kroczyce - etap II”. 

2. Opis przedmiotu zamówienia. 

Przedmiotem zamówienia jest budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Kroczyce. 
Zamówienie obejmuje kontynuację działań z zakresu regulacji gospodarki wodno-ściekowej 
na terenie aglomeracji Kroczyce, w tym: 
- budowę kanalizacji sanitarnej obejmującej ulice: częściowo Marianka, Kopernika, Topolowa, 
Jurajska i częściowo Kościuszki, które zostaną podłączone do wykonanego w latach 2017 - 
2018 r. I etapu. 

http://www.kroczyce.pl/
https://gwkroczyce.peup.pl/
mailto:przetargi@kroczyce.pl


 

str. 5 

- budowę odcinka sieci wodociągowej łączącego końcówkę wodociągu w ulicy Jurajskiej z ulicą 
Topolową na odcinku, gdzie występuje jej brak. 

3. Szczegółowy opis zamówienia. 

Przedmiotem zamówienia objęte jest wykonanie II etapu budowy kanalizacji sanitarnej 
obejmującego ulice: częściowo Marianka, Kopernika, topolowa, Jurajska i częściowo 
Kościuszki, które zostaną podłączone do wykonanego I etapu.  
W ramach zamówienia przewidziana jest do wykonania kanalizacja sanitarna grawitacyjna, 
tłoczna, ciśnieniowa oraz przyłącza kanalizacyjne do pierwszej studni na posesji. 
Uwidocznione w dokumentacji przyłącza od pierwszej studni do budynku lub zbiornika 
bezodpływowego nie są ujęte w zakresie robót i będą wykonywane staraniem właściciela 
danej posesji. 
Nadto zadanie obejmuje wykonanie odcinka sieci wodociągowej w ulicy Jurajskiej wraz 
z przyłączami zakończonymi studniami wodomierzowymi. 
 
Zakresem rzeczowym zamówienia objęte są: 
- kanalizacja sanitarna grawitacyjna o średnicy 200 mm i długości – 3 367,60 mb, 
- kanalizacja tłoczna o średnicy 90 mm i długości – 712,20 mb, 
- kanalizacja ciśnieniowa o średnicy 50 mm i długości – 60,00 mb, 
- kanalizacja ciśnieniowa o średnicy 40 mm i długości – 132,40 mb, 
- przyłącza kanalizacyjne grawitacyjne o średnicy 160 mm i długości – 839,60 mb, 
- przepompownie sieciowe w ilości - 1 szt., 
- przepompownie przydomowe w ilości - 7 szt.  
łącznie do wykonania jest 135 przyłączy domowych grawitacyjnych i ciśnieniowych; 
- sieć wodociągowa o średnicy 125 mm i długości - 560,0 mb, 
- przyłącza wodociągowe o średnicy 40 mm i długości – 309,50 mb, 
łącznie do wykonania jest 37 szt. przyłączy wodociągowych; 
Na trasie kanalizacji sanitarnej zaprojektowano studnie rewizyjne żelbetowe o średnicy 1200 
mm a na przyłączach studnie z tworzywa sztucznego o średnicy 425 mm. Sieć wodociągowa 
uzbrojona zostanie w zasuwy odcinające, hydranty podziemne zasuwy dla przyłączy 
domowych oraz studnie wodomierzowe. 
 
Zakres robót obejmuje odtworzenie nawierzchni dróg gminnych po wykonanych robotach 
a w szczególności: 
- odtworzenie nawierzchni dróg tłuczniowych wraz z podbudową ok. 2 350 m2, 
- odtworzenie podbudowy pod drogi asfaltowe ok. 11 950 m2, 
- odtworzenie nawierzchni asfaltowych ok. 11 950 m2. 
Kanalizacja wzdłuż drogi krajowej [ul. Kościuszki] prowadzona jest poza pasem drogowym. 
 
W drogach gminnych o nawierzchni tłuczniowej zostanie wykonana podbudowa jak dla dróg 
KR2 na szerokości wykopu oraz nawierzchnia [warstwa górna] na całej ich szerokości. 
W drogach gminnych o nawierzchni asfaltowej zostanie wykonana podbudowa jak dla dróg 
KR2 na szerokości wykopu wraz z uzupełnieniem podbudowy na pozostałej szerokości oraz 
warstwy asfaltu na całej ich szerokości. Odtworzenie dróg w warstwie górnej [tłuczeń lub 
asfalt] na całej szerokości związane jest z małą ich szerokością oraz zwartą zabudową 
w związku z czym przejścia poprzeczne dla przyłączy występują bardzo gęsto. 
 
Zadanie w zakresie kanalizacji sanitarnej posiada pełną dokumentację budowy 4 etapów. 
W ramach niniejszego zamówienia budowany będzie ostatni - II etap kanalizacji. 
Etap I został zrealizowany w latach 2017 – 2018. Aktualnie trwa realizacja III i IV etapu. 

Szczegółowo przedmiot zamówienia oraz zakres robót i obowiązków Wykonawcy określają:  

1. Projekt budowlany – kanalizacja sanitarna - załącznik nr 8 do SIWZ; 

2. Errata do dokumentacji technicznej – kanalizacja sanitarna - załącznik nr 8a do SIWZ; 

3. Pozwolenie na budowę – kanalizacja - Śląski Urząd Wojewódzki – załącznik nr 9 do SIWZ; 
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4. Pozwolenie na budowę – kanalizacja-Starostwo Powiatowe w Zawierciu – załącznik nr 10 

do SIWZ; 

5. Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych - załącznik nr 11 do 

SIWZ; 

6. Projekt budowlany – Budowa odcinka wodociągu od ul. Jurajskiej do ul. Topolowej 

w Kroczycach – załącznik nr 12 do SIWZ; 

7. Zaświadczenie o braku sprzeciwu do zgłoszenia zamiaru budowy odcinka wodociągu - 

załącznik nr 12a do SIWZ; 

8. Specyfikacje Techniczne - Budowa odcinka wodociągu od ul. Jurajskiej do ul. Topolowej 

w Kroczycach – załącznik nr 13 do SIWZ; 

9. Projekt budowlany – Przepompownia ścieków P1 (branża elektryczna) - załącznik nr 14 

do SIWZ; 

10. Projekt budowlany – Przepompownia ścieków P1 (branża sanitarna) - załącznik nr 15 do 

SIWZ; 

11. Przedmiar robót – II etap – załącznik nr 16 do SIWZ; 

12. Dokumentacja geotechniczna dla posadowienia kanalizacji sanitarnej w Gminie Kroczyce – 

załącznik nr 17 do SIWZ. 

4. Wymagania w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych i dostępności 

dla wszystkich użytkowników. 

Przeprowadzono analizę przedmiotu zamówienia pod kątem dostępności dla osób 

niepełnosprawnych.  

Z myślą o wszystkich użytkownikach, w tym użytkownikach z niepełnosprawnościami 

Zamawiający wskazuje, iż obowiązkiem Wykonawcy będzie prowadzenie robót budowlanych 

w sposób nieograniczający poruszania się osób z niepełnosprawnościami poprzez 

nieblokowanie dostępu do budynków i w ich otoczeniu, nie blokowanie miejsc parkingowych 

dla osób z niepełnosprawnościami w czasie prowadzonych robót budowlanych, a w razie takiej 

konieczności – wyznaczenie innych, tymczasowych miejsc parkingowych. 

 

Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych 

we wzorze umowy, stanowiącym załącznik nr 6 do SIWZ. 

5. Kody Wspólnego Słownika Zamówień CPV. 

 
45000000-7 Roboty budowlane 

45100000-8  Przygotowanie terenu pod budowę 

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

odprowadzania ścieków 

45232423-3  Roboty budowlane w zakresie przepompowni ścieków 

45233140-2  Roboty drogowe 

45310000-3  Roboty instalacyjne elektryczne 

6. Informacja o współfinansowaniu zamówienia ze środków zewnętrznych. 

 

Zadanie, będące przedmiotem niniejszego zamówienia, dotyczy przedsięwzięcia umową 

o dofinansowanie realizacji projektu pn.: Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy 

Kroczyce – etap II,  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 

na lata 2014-2020; oś priorytetowa: V. Ochrona środowiska i efektywne wykorzystywanie 
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zasobów, działanie: 5.1. Gospodarka wodno-ściekowa, poddziałanie: 5.1.1. Gospodarka wodno-

ściekowa ZIT. 

7. Rozwiązania równoważne. 

W dokumentacji projektowej mogą występować znaki towarowe, patenty, pochodzenie lub 

źródło towarów a także normy, aprobaty techniczne oraz systemy odniesienia opisujące 

przedmiot zamówienia. Zgodnie z art. 30 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych nie są 

one wiążące, dlatego należy je traktować, jako minimalne i można dostarczyć elementy 

równoważne opisywanym, których charakterystyka nie jest gorsza niż parametry urządzeń 

czy materiałów podanych w opracowaniach projektowych. 

 

Zamawiający informuje, że dopuszcza składanie ofert, w których poszczególne urządzenia bądź 

materiały wymienione w dokumentacji projektowej oraz przedmiarze robót mogą być 

zastąpione urządzeniami bądź materiałami równoważnymi, na etapie realizacji zamówienia. 

Poprzez pojęcie materiałów i urządzeń równoważnych należy rozumieć materiały 

gwarantujące realizację robót zgodnie z projektem oraz zapewniające uzyskanie parametrów 

technicznych nie gorszych od założonych w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej 

wykonania i odbioru oraz przedmiarze robót.  

Równoważne produkty muszą być dopuszczone do obrotu i stosowania zgodnie 

z obowiązującym prawem.  

Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisanym przez Zamawiającego, 

jest zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego rozwiązania równoważne spełniają 

wymagania określone przez Zamawiającego. Obowiązek Wykonawcy wykazania 

równoważności jest obowiązkiem wynikającym z ustawy, który może być spełniony 

w jakikolwiek sposób pozwalający Zamawiającemu jednoznacznie stwierdzić zgodność 

oferowanych w ofercie produktów z wymaganiami określonymi w SIWZ.  

W przypadku oferowania przez Wykonawcę rozwiązań równoważnych, wymagane jest 

sporządzenie zestawienia rozwiązań równoważnych w formie tabeli i załączenie jej do 

oferty. Jeżeli oferta nie będzie zawierała żadnego dokumentu wskazującego na 

zastosowanie przez Wykonawcę rozwiązań równoważnych Zamawiający uzna, że 

Wykonawca nie przewiduje zastosowania rozwiązań równoważnych. 

Zamawiający informuje, iż w przypadku, gdy opis przedmiotu zamówienia odnosi się do norm, 

europejskich ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, 

o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 3 ustawy Pzp, zamawiający nie może odrzucić 

oferty tylko dlatego, że roboty budowlane, dostawy lub usługi będące przedmiotem oferty nie 

są zgodne z normami, europejskimi ocenami technicznymi, specyfikacjami technicznymi 

i systemami referencji technicznych, do których się ona odnosi, jeżeli wykonawca udowodni 

w ofercie, w szczególności za pomocą środków, o których mowa w art. 30b ust. 1, że 

proponowane rozwiązania w równoważnym stopniu spełniają wymagania określone w opisie 

przedmiotu zamówienia. 

Zamawiający informuje, iż w przypadku, gdy opis przedmiotu zamówienia odnosi się do 

wymagań dotyczących wydajności lub funkcjonalności, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 1 

ustawy Pzp, zamawiający nie może odrzucić oferty zgodnej z Polską Normą przenoszącą normę 

europejską, normami innych państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego 

przenoszącymi normy europejskie, z europejską aprobatą techniczną, ze wspólną specyfikacją 

techniczną, z normą międzynarodową lub z systemem referencji technicznych ustanowionym 

przez europejski organ normalizacyjny, jeżeli te normy, aprobaty, specyfikacje i systemy 
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referencji technicznych dotyczą wymagań związanych z wydajnością lub funkcjonalnością 

określoną przez zamawiającego. W takim przypadku, wykonawca w ofercie musi udowodnić, 

w szczególności za pomocą środków, o których mowa w art. 30b ust. 1, że obiekt budowlany, 

dostawa lub usługa, spełniają wymagania dotyczące wydajności lub funkcjonalności określone 

przez zamawiającego. 

8. Informacja o obowiązku zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na 

podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji 

zamówienia. 

Zamawiający przewiduje wymagania, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy. 
Wykonywanie czynności w zakresie realizacji przedmiotowego zamówienia polega na 
wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – 
Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1040 z późń. zm.).  
 

a) Określenie rodzaju czynności niezbędnych do realizacji zamówienia, których dotyczą 

wymagania zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę 

osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia:  

 

Zamawiający wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie 

umowy o pracę osób wykonujących następujące czynności w zakresie realizacji zamówienia:  

a) wykonanie robót przygotowawczych i rozbiórkowych 

b) wykonanie robót ziemnych, 

c) wykonanie robót montażowych, 

d) wykonanie robót odtworzeniowych i wykończeniowych, 

e) wykonanie robót elektrycznych, 

jeżeli wykonywanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w 
art. 22 § 1 ustawy z dn. 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 108 
z późn. zm.), z wyjątkiem przypadków określonych obowiązującymi przepisami prawa 
(obowiązek ten nie dotyczy sytuacji, gdy prace te będą wykonywane samodzielnie i osobiście 
przez osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą w postaci tzw. samozatrudnienia 
jako podwykonawcy lub będą to prace incydentalne, których czas wykonywania nie przekracza 
10 dni roboczych). 

b) Określenie sposobu dokumentowania zatrudnienia osób wykonujących czynności 

w zakresie realizacji zamówienia: 

Wykonawca zobowiązany jest do złożenia przed podpisaniem umowy oświadczenia o liczbie 
osób zatrudnionych/które zostaną zatrudnione/ na podstawie umowy o pracę, do 
wykonywania czynności w zakresie realizacji niniejszego zamówienia, wg załącznika nr 2 do 
wzoru umowy. 

c) Określenie uprawnień Zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez Wykonawcę 

obowiązku zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę 

osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia:  

Wykonawca na żądanie Zamawiającego przedstawi do wglądu Zamawiającemu kopie umów 
o pracę poświadczone za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub 
Podwykonawcę. Kopie umów powinny zostać zanonimizowane w sposób zapewniający 
ochronę danych osobowych pracowników zatrudnionych na potrzeby realizacji 
przedmiotowego zamówienia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. 
o ochronie danych osobowych (tj. bez adresów, nr PESEL pracowników). Imię i nazwisko 
pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj 
umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania. 

Niezłożenie przez wykonawcę lub podwykonawcę w wyznaczonym terminie żądanych przez 
zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez wykonawcę lub 
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podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, traktowane będzie jako 
niespełnienie przez wykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób 
wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia. Z tytułu niespełnienia przez 
wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę 
zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez wykonawcę kary 
umownej w wysokości określonej we wzorze umowy w sprawie zamówienia publicznego 
stanowiącym załącznik nr 6 do SIWZ oraz poinformowanie Państwowej Inspekcji Pracy celem 
wszczęcia postępowania wyjaśniającego. 

9. Informacja o obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych 

części zamówienia. 

Zamawiający nie dokonuje zastrzeżenia obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę 

kluczowych części zamówienia. 

10.  Informacja o możliwości składania ofert częściowych. 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 

11. Informacja o możliwości składania ofert wariantowych. 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 

12. Informacja o zamówieniach, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6) ustawy Pzp. 

Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 

pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

Termin realizacji zamówienia: do dnia 30 lipca 2021 r.  

V. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU  

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:  

1) nie podlegają wykluczeniu; 

2) spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:  

a) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile 

wynika to z odrębnych przepisów.  

Zamawiający odstępuje od ustalania warunku w tym zakresie. 

b) sytuacji ekonomicznej lub finansowej.  

Zamawiający odstępuje od ustalania warunku w tym zakresie. 

c) zdolności technicznej lub zawodowej. 

W ramach badania zdolności technicznej i zawodowej Wykonawcy do wykonania 
zamówienia Zamawiający określa następujące warunki: 
 

- w zakresie doświadczenia:  
 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy w okresie ostatnich pięciu lat 

przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - 

w tym okresie, wykonali co najmniej dwie roboty budowlane polegające na budowie lub 

przebudowie kanalizacji sanitarnej o wartości każdej z robót nie mniejszej niż 3 mln PLN 

brutto (słownie: trzy miliony złotych brutto). 

W niniejszym postępowaniu definicje należy rozumieć zgodnie z definicjami ustawy z dnia 
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7 lipca 1994r. Prawo budowlane  tj. z dnia 7 czerwca 2018r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 1186). 
Zatem: przez budowę należy rozumieć „wykonywanie obiektu budowlanego w określonym 
miejscu, a także odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego”. 
 

1.Jeżeli zakres robót przedstawionych w dokumencie złożonym na potwierdzenie, że roboty budowlane 
zostały wykonane w sposób należyty oraz zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo 
ukończone jest szerszy od powyżej określonego przez Zamawiającego należy w wykazie robót 
budowlanych podać wartość robót odpowiadających zakresowi warunku.  

2. Dla potrzeb oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu z pkt V.1 c). SIWZ, jeżeli wartości 
zostaną podane w walutach innych niż PLN, Zamawiający przyjmie średni kurs PLN do tej waluty 
podawany przez NBP (Tabela kursów średnich walut obcych) na dzień opublikowania ogłoszenia o 
zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, a w przypadku braku podania średniego kursu 
PLN do tej waluty przez NBP w dniu opublikowania ogłoszenie w Dzienniku Urzędowym Unii 
Europejskiej – Zamawiający przyjmuje średni kurs PLN do tej waluty podawany przez NBP (Tabela 
kursów średnich walut obcych) z dnia następnego po publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Unii Europejskiej. 

 
- w zakresie osób skierowanych do realizacji zamówienia: 

 
Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że dysponuje lub będzie dysponować: 

a) przynajmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane, w co najmniej 

ograniczonym zakresie, w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji 

i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych 

(branża sanitarna),  

b) przynajmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane, w co najmniej 

ograniczonym zakresie, w specjalności konstrukcyjno - budowlanej (branża 

budowlana),  

c) przynajmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane, w co najmniej 

ograniczonym zakresie, w specjalności inżynieryjnej drogowej (branża drogowa), 

d) przynajmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane, w co najmniej 

ograniczonym zakresie, w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji 

i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych (branża elektryczna). 

  
Zamawiający dopuszcza łączenie specjalności przez osoby posiadające wymagane 

uprawnienia. Osoba wskazana do pełnienia obu funkcji musi spełniać wymagania dla obu 

łączonych funkcji. 

 

Przez ww. uprawnienia budowlane Zamawiający rozumie uprawnienia budowlane, o których 
mowa w ustawie z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane oraz w Rozporządzeniu Ministra 
Infrastruktury i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do 
wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2019, poz. 831) 
lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie uprzednio 
obowiązujących przepisów prawa, lub odpowiednich przepisów obowiązujących na terenie 
kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, uznanych przez właściwy 
organ, zgodnie z ustawą z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji 
zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. z 2018 r. 
poz. 2272).  

 
W przypadku osób, które są obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej, 
Konfederacji Szwajcarskiej oraz państw członkowskich Europejskiego Porozumienia 
o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym 
(w rozumieniu art. 4a ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych 
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architektów, inżynierów budownictwa (Dz.U. z 2019 r., poz. 1117) osoby wyznaczone do 
realizacji zamówienia posiadają uprawnienia budowlane wyszczególnione wyżej jeżeli:  

1) nabyły kwalifikacje zawodowe do wykonywania działalności w budownictwie, 
równoznacznej wykonywaniu samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie na 
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,  

2) posiadają odpowiednią decyzję o uznaniu kwalifikacji zawodowych lub w przypadku 
braku decyzji o uznaniu kwalifikacji zawodowych zostały spełnione w stosunku do tych 
osób wymagania, o których mowa w art. 20a ust. 2-6 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. 
o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa, dotyczące 
świadczenia usług transgranicznych.  

2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia 

warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w ust. 1 niniejszego rozdziału 

zostaną spełnione w sytuacji, gdy Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie 

łącznie wykażą spełnianie warunków udziału w postępowaniu, za wyjątkiem warunku 

zdolności technicznej i zawodowej dotyczącego doświadczenia Wykonawcy. 

Uwaga!!!  

Warunek udziału w postępowaniu w zakresie doświadczenia w przypadku wykonawców wspólnie 

ubiegających się o udzielenie zamówienia nie podlega sumowaniu. Oznacza to, że: 

- albo Wykonawca składający ofertę samodzielnie wykaże się realizacją dwóch wymaganych 

robót,  

- albo jeden z uczestników konsorcjum wykaże się realizacją dwóch wymaganych robót, bowiem 

warunek doświadczenia nie będzie spełniony, jeżeli wszyscy uczestnicy konsorcjum w sumie 

wykażą zrealizowanie dwóch robót, ale żaden z nich nie wykonał wymaganych dwóch robót; 

- albo Wykonawca, który nie ma wymaganego doświadczenia (nie ma wykonanych dwóch robót) 

polega na zasobach innego podmiotu i wówczas podmiot ten musi wykazać zrealizowanie dwóch 

robót budowlanych, polegających na budowie lub przebudowie kanalizacji sanitarnej o wartości 

każdej z robót nie mniejszej niż 3 mln PLN brutto.  

3. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału 

w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego 

zamówienia lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub 

sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru 

prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. 

4. Zamawiający jednocześnie informuje, iż „stosowna sytuacja”, o której mowa w ust. 3 

niniejszego rozdziału wystąpi wyłącznie w przypadku, kiedy:  

1) Wykonawca, który polega na zdolnościach innych podmiotów udowodni 

zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami 

tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do 

oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia – 

dokument ten (np. zobowiązanie) należy złożyć w wyodrębnionym pliku – jako 

załącznik do oferty. 

2) Zamawiający oceni, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności 

techniczne lub zawodowe, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania 

warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu 

podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13–22 ustawy PZP.  

3) W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych 

lub doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli 

podmioty te zrealizują roboty budowlane, do realizacji których te zdolności są 

wymagane.  
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5.  Zamawiający nie przewiduje wykluczenia wykonawcy w oparciu o przesłanki, 

o których mowa w art. 24 ust. 5. 

6. Nie jest dopuszczalne, by Wykonawca samodzielnie wykazujący spełnianie warunków 

udziału w postępowaniu na etapie składania ofert, na późniejszym etapie (uzupełnianie 

dokumentów) powołał się w tym względzie na potencjał podmiotu trzeciego 

(stanowisko Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej wyrażone w wyroku z dnia 

4 maja 2017 r. w sprawie C-387/14 Esaprojekt). Wykonawca, który w momencie 

składania oferty opiera się jedynie na własnych zdolnościach, nie jest uprawniony do 

powoływania się na zdolności podmiotów trzecich w ramach wyjaśniania 

i uzupełniania dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału 

w postępowaniu. 

7. Wykonawca, który w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu 

opisanego w pkt. V.1 c) SIWZ powoła się na doświadczenie zdobyte w wykonaniu 

zamówienia jako członek konsorcjum, zobowiązany jest wykazać zakres 

bezpośredniego udziału w realizacji zamówienia, do którego powołano to konsorcjum. 

Niewystarczające będzie powoływanie się na potencjał całego konsorcjum – bez 

wyraźnego wskazania, jaką część (zakres robót budowlanych lub usług) – zrealizował 

Wykonawca (występujący poprzednio w konsorcjum). Zamawiający do oceny 

spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie brał pod uwagę wyłącznie 

wykazany przez Wykonawcę zakres robót budowlanych lub usług wykonywanych 

w ramach konsorcjum. 

VI. WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIANIE 
WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAK PODSTAW 
WYKLUCZENIA  

1. W celu wykazania braku podstaw wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia 

oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu określonych przez Zamawiającego 

do oferty należy dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie, w postaci: 

Formularza Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (w skrócie: JEDZ) 

stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ. 

2. Informacje zawarte w Formularzu JEDZ stanowią wstępne potwierdzenie, że 

Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania oraz spełnia warunki udziału 

w postępowaniu.  

Na stronie internetowej:  
https://www.uzp.gov.pl/__data/assets/pdf_file/0015/32415/Instrukcja-wypelniania-
JEDZ-ESPD.pdf  
- znajduje się instrukcja wypełniania JEDZ/ESPD, która stanowi również załącznik nr 
2a do niniejszej SIWZ.  
Ponadto Zamawiający informuje, iż formularz JEDZ stanowi załącznik do 
Rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2016/7 z dnia 5 stycznia 2016r. 
ustanawiającego standardowy formularz jednolitego europejskiego dokumentu 
zamówień. 

3. Instrukcja wypełniania formularza Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia 

(JEDZ):  

1) JEDZ należy złożyć razem z ofertą, w wyodrębnionym pliku: 
- w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem 
elektronicznym; wszelkie informacje dotyczące sposobu przekazania JEDZ zawarte są 
w Rozdziale VIII SIWZ,  

https://www.uzp.gov.pl/__data/assets/pdf_file/0015/32415/Instrukcja-wypelniania-JEDZ-ESPD.pdf
https://www.uzp.gov.pl/__data/assets/pdf_file/0015/32415/Instrukcja-wypelniania-JEDZ-ESPD.pdf
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2) Wykonawca, który bierze udział samodzielnie w postępowaniu i nie polega na 
zdolnościach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, 
przedkłada JEDZ tylko w swoim zakresie,  
3) W przypadku, gdy Wykonawca powołuje się na zasoby co najmniej jednego innego 
podmiotu na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, musi złożyć swój własny 
JEDZ oraz odrębne JEDZ zawierające stosowne informacje wskazane w części II, 
sekcji C JEDZ odnoszące się do każdego z podmiotów, na którego zdolnościach 
Wykonawca polega i w zakresie, w którym podmiot ten udostępnia swoje zdolności 
Wykonawcy1,  
4) w przypadku gdy Wykonawcy składają ofertę wspólną, w rozumieniu art. 23 ustawy 
Pzp, należy przedstawić odrębny JEDZ zawierający informacje wymagane 
w częściach II–IV dla każdego z biorących udział Wykonawców - każdy 
z wyodrębnionych JEDZ-ów składa się w odrębnych plikach – jako załączniki do 
oferty,  
5) w przypadku wskazania w ofercie oraz JEDZ podwykonawców, którzy swoimi 
zdolnościami, nie wspierają Wykonawcy w celu wykazania spełniania warunków, 
Zamawiający nie wymaga złożenia odrębnego JEDZ dla tych podwykonawców (należy 
jedynie wypełnić JEDZ w części II sekcję D oraz w części IV sekcję C pkt 10)),  
6) w cz. II JEDZ:  
- sekcja A: nie wypełniać rubryki dotyczącej zamówienia zastrzeżonego (w niniejszym 
postępowaniu nie zastrzeżono warunku, o którym mowa w art. 22 ust. 2 ustawy);  
- sekcja B (Informacje na temat przedstawicieli Wykonawcy): Zamawiający nie wymaga 
podania daty i miejsca urodzenia osoby upoważnionej do reprezentowania 
Wykonawcy na potrzeby niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia,  
7) w celu wstępnego potwierdzenia braku podstaw wykluczenia w części III JEDZ 
należy wypełnić sekcję A, B (sekcja B odnosi się tylko do obligatoryjnej podstawy 
wykluczenia z art. 24 ust. 1 pkt 15 ustawy Pzp), C (rubryka dotycząca naruszenia 
swoich obowiązków wedle własnej wiedzy w dziedzinie prawa środowiska, prawa 
socjalnego i prawa pracy – odnosi się tylko do obligatoryjnej podstawy wykluczenia 
z art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 ustawy Pzp, pozostałe rubryki należy wypełnić za wyjątkiem 
rubryki: dotyczącej likwidacji/upadłości, dotyczącej poważnego wykroczenia 
zawodowego, dotyczącej rozwiązania przed czasem wcześniejszej umowy oraz 
dotyczącej konfliktu interesów) oraz sekcję D (sekcja D odnosi się do podstawy 
wykluczenia zawartej w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. a) i pkt 14 w odniesieniu do pkt 13 
lit. a) oraz pkt 21- 22 ustawy),  
8) w celu wstępnego potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu 
w części IV JEDZ wymagane jest wypełnienie sekcji C (Zdolność techniczna 
i zawodowa). 

4. W celu potwierdzenia braku podstawy do wykluczenia Wykonawcy z postępowania, 

o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Wykonawca składa, stosownie do treści art. 

24 ust. 11 ustawy za pośrednictwem „Formularza do komunikacji” dostępnego na ePUAP 

i udostępnionego również na miniPortalu, jako załącznik do ww. formularza lub za 

pomocą poczty elektronicznej, na adres przetargi@kroczyce.pl (w terminie 3 dni od 

dnia zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie internetowej informacji z otwarcia 

                                                           

 

 

1
 Jeżeli Wykonawca wykazując spełnianie warunków udziału w postępowaniu, określonych przez 

Zamawiającego, polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, zobowiązany jest on przedstawić - 

dla każdego z podmiotów, których to dotyczy – odrębny formularz JEDZ zawierający informacje wymagane 

w cz. II sekcja A i B, w części III oraz w części IV (w zakresie w jakim podmiot ten udostępnia swoje 

zdolności), w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu.  

mailto:przetargi@kroczyce.pl
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ofert, tj. informacji, o których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy), oświadczenie 

o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej 

(Załącznik nr 3 do SIWZ) oraz w przypadku przynależności do tej samej grupy 

kapitałowej, dowody potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą 

do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. 

5. Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, w celu wykazania braku 

podstaw wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia zostanie wezwany do 

złożenia w terminie nie krótszym niż 10 dni następujących oświadczeń i dokumentów 

(aktualnych na dzień złożenia), które należy złożyć za pośrednictwem „Formularza do 

komunikacji” dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu, jako 

załącznik do formularza do komunikacji lub za pomocą poczty elektronicznej, na adres 

przetargi@kroczyce.pl : 

a) informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 
pkt 13, 14 i 21 ustawy, 

b) oświadczenie wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego 
wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu 
z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub 
zdrowotne albo - w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji -dokumentów 
potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi 
odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat 
tych należności; 

c) oświadczenie wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka 
zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne. 

6. W przypadku Wykonawców wspólnie składających ofertę, dokumenty o których mowa 

w ust. 5 niniejszego rozdziału zobowiązany jest złożyć każdy z Wykonawców wspólnie 

składających ofertę.  

7. Zamawiający żąda przedłożenia przez Wykonawcę którego oferta zostanie najwyżej 

oceniona, w przypadku polegania przez niego na zdolnościach innego podmiotu na 

zasadach określonych w art. 22a ustawy, przedstawienia w odniesieniu do tych 

podmiotów dokumentów wymienionych w ust. 5 niniejszego rozdziału. 

8. Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona w celu wykazania spełniania 

warunków udziału w postępowaniu zostanie wezwany do przedłożenia n/w 

dokumentów (aktualnych na dzień złożenia), które należy złożyć za pośrednictwem 

„Formularza do komunikacji” dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na 

miniPortalu, jako załącznik do formularza do komunikacji lub za pomocą poczty 

elektronicznej, na adres przetargi@kroczyce.pl : 

a) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat 
przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest 
krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca 
wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, 
z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane 
należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie 
z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, 
o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na 
rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej 
przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych 
dokumentów – inne dokumenty; wzór wykazu robót stanowi załącznik nr 4 do 
SIWZ; 

mailto:przetargi@kroczyce.pl
mailto:przetargi@kroczyce.pl
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Zakres dokumentu musi potwierdzać odpowiednio spełnianie warunku udziału w postępowaniu, 

dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej w zakresie doświadczenia. 

b) wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, 
w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub 
kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji 
zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do 
wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie 
czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami; 
wzór wykazu osób stanowi załącznik nr 5 do SIWZ; 

Zakres dokumentu musi potwierdzać odpowiednio spełnianie warunku udziału w postępowaniu, 

dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej w zakresie osób skierowanych do realizacji 

zamówienia. 

9. Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów 

potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub brak podstaw 

wykluczenia, jeżeli Zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego 

Wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, 

w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. 

o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (tekst jednolity 

Dz. U. z 2019r. poz. 700 z późn. zm.). 

10. W przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów, 

w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych 

i bezpłatnych baz danych, Zamawiający pobiera samodzielnie z tych baz danych 

wskazane przez Wykonawcę oświadczenia lub dokumenty. 

11. W przypadku wskazania przez Wykonawcę oświadczeń lub dokumentów na 

potwierdzenie braku podstaw wykluczenia lub spełniania warunków udziału 

w postępowaniu, w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi 

ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, Zamawiający żąda od Wykonawcy 

przedstawienia tłumaczenia na język polski wskazanych przez Wykonawcę i pobranych 

samodzielnie przez Zamawiającego dokumentów. 

12. Postanowienia dotyczące wykonawców mających siedzibę lub miejsce zamieszkania 

poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej: 

1) Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w rozdziale VI. 
ust. 5 pkt a) składa odpowiednio informację z odpowiedniego rejestru albo, 
w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez 
właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma 
siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której 
dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 
14 i 21 ustawy – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu 
składania ofert.  

2) Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub 
miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się 
dokumentów, o których mowa powyżej, zastępuje się je dokumentem 
zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo 
osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której 
dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, 
administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego 
właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub 
miejsce zamieszkania tej osoby.  
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3) W przypadku wątpliwości, co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę 

mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio 

kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub 

miejsce zamieszkania, z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji 

dotyczących przedłożonego dokumentu. 

VII. WYKONAWCY WSPÓLNIE UBIEGAJĄCY SIĘ O ZAMÓWIENIE 

1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia powinni 
spełniać warunki udziału w postępowaniu oraz złożyć dokumenty potwierdzające 
spełnianie tych warunków zgodnie z zapisami zawartymi w SIWZ. 

2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie ustanawiają Pełnomocnika do 
reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu albo reprezentowania ich 
w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Zaleca się, aby 
Pełnomocnikiem był jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 
zamówienia. W takim przypadku Pełnomocnictwo opatrzone kwalifikowanym 
podpisem elektronicznym osoby uprawnionej a w przypadku notarialnej kopii – 
kwalifikowanym podpisem elektronicznym notariusza - winno stanowić załącznik do 
oferty. 

3. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie do oferty należy 
dołączyć pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia publicznego albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy 
w sprawie zamówienia publicznego opatrzone kwalifikowanym podpisem 
elektronicznym osoby uprawnionej a w przypadku notarialnej kopii – kwalifikowanym 
podpisem elektronicznym notariusza.  

4. Jeżeli oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie niniejszego 
zamówienia zostanie wybrana, Wykonawcy zobowiązani są przedłożyć 
Zamawiającemu przed zawarciem umowy w sprawie niniejszego zamówienia, umowę 
regulującą swoją współpracę. 

5. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców 
oświadczenie, o którym mowa w art. 25a ust. 2 ustawy Pzp JEDZ składa każdy 
z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie to ma 
potwierdzać brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału 
w postępowaniu w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie 
warunków udziału w postępowaniu. 

6. Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną 
odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia.  

7. Oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich 
Wykonawców występujących wspólnie (przez każdego z Wykonawców lub 
pełnomocnika).  

8. Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z podmiotem występującym 
jako pełnomocnik Wykonawców składających wspólną ofertę.  

VIII. INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO 
Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW  

1. Informacje ogólne:  
1) Postępowanie jest prowadzone w języku polskim. 
2) W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym 

a Wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu: 
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https://miniportal.uzp.gov.pl/ ePUAPu: https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz 
poczty elektronicznej - adres e-mail: przetargi@kroczyce.pl 

3) Zamawiający wyznacza następujące osoby do kontaktu z Wykonawcami:  
Grażyna Masiarek tel. 034 315 21 50, email: przetargi@kroczyce.pl 

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

5) Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów 
elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz 
informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie 
korzystania z miniPortalu oraz Regulaminie ePUAP. Instrukcja użytkownika 
systemu miniPortal stanowi załącznik nr 7 do SIWZ.  

6) Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych 
formularzy do: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do 
komunikacji wynosi 150 MB.  

7) Na gruncie niniejszego postępowania komunikacja pomiędzy Zamawiającym a 
Wykonawcami odbywa się wyłącznie drogą elektroniczną – przy użyciu 
wskazanych wyżej środków komunikacji elektronicznej. Komunikacja 
prowadzona w innym trybie (np. za pośrednictwem operatora pocztowego, 
posłańca, faksu) nie będzie respektowana i nie będzie wywoływać żadnych 
skutków w niniejszym postępowaniu. 

8) W związku z określonym sposobem komunikacji zaznacza się, iż przekazywane 
w niniejszym postępowaniu dokumenty, oświadczenia, informacje, 
zawiadomienia, czy wnioski winny posiadać postać elektroniczną – dokumentów 
elektronicznych (zgodnie z formą wskazaną w zakresie każdego z nich w SIWZ) – 
przekazywanie ich w innej postaci (np. papierowej) nie będzie respektowane 
i nie będzie wywoływać żadnych skutków w niniejszym postępowaniu. 

9) Szczegółowe instrukcje użytkowania miniPortalu (narzędzia udostępnionego 
przez Urząd Zamówień Publicznych, Ministerstwo Przedsiębiorczości 
i Technologii oraz Ministerstwo Cyfryzacji) dostępne są na stronie: 
www.uzp.gov.pl/e-zamowienia2/miniportal  

10) W związku z istniejącymi ograniczeniami technicznymi systemu ePAUP 
Zamawiający rekomenduje korzystanie z tego systemu za pośrednictwem 
urządzeń działających na systemach operacyjnych z rodziny MICROSOFT 
WINDOWS. W przypadku korzystania z innych systemów operacyjnych mogą 
wystąpić problemy z dostępem do systemu ePUAP, za które Zamawiający nie 
odpowiada. 

11) Za datę złożenia oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, 
oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych 
informacji przyjmuje się: 
 datę ich przekazania na ePUAP (w przypadku korzystania z tego systemu); 

potwierdzeniem przekazania jest urzędowe potwierdzenie wygenerowane 

przez ePUAP; 

 moment ich pojawienia się w systemie teleinformatycznym (serwerze) 

odbiorcy prowadzonym i kontrolowanym przez odbiorcę, tj. w momencie 

przyjęcia ich przez serwer odbiorcy i zarejestrowania na nim odpowiednich 

danych (w przypadku korzystania z poczty elektronicznej). 

12) Identyfikator postępowania i klucz publiczny dla danego postępowania 
o udzielenie zamówienia oraz identyfikator postępowania dostępne są na Liście 
wszystkich postępowań na mini portalu. Zaleca się skopiowanie klucza 
publicznego i identyfikatora postępowania z Listy postępowań na miniPortalu. 

13) Zamawiający zaleca korzystanie z systemów miniPortal i ePUAP jedynie 
w zakresie, w jakim jest to bezwzględnie wymagane zgodnie z niniejszą SIWZ, 
tzn. celem złożenia w postępowaniu oferty (i dokumentów przekazywanych wraz 

https://miniportal.uzp.gov.pl/
https://epuap.gov.pl/wps/portal
mailto:przetargi@kroczyce.pl
mailto:przetargi@kroczyce.pl
http://www.uzp.gov.pl/e-zamowienia2/miniportal
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z nimi), natomiast w pozostałym zakresie (tzn. przekazania w postępowaniu 
pozostałych dokumentów, oświadczeń, zawiadomień i informacji) – Zamawiający 
rekomenduje korzystanie z poczty elektronicznej (adres e-mail: 
przetargi@kroczyce.pl). 
 

2. Złożenie oferty w postępowaniu:  
1) Wykonawca składa ofertę w postępowaniu za pośrednictwem Formularza do 

złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na ePUAP 
i udostępnionego również na miniPortalu. Klucz publiczny niezbędny 
do zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę jest dostępny dla wykonawców na 
miniPortalu.  

2) W formularzu oferty Wykonawca zobowiązany jest podać adres skrzynki ePUAP, 
na którym prowadzona będzie korespondencja związana z postępowaniem. 

3) Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, z zachowaniem postaci 
elektronicznej (odnośnie ostatecznej postaci oferty) w jednym z formatów 
danych określonych w załączniku nr 2 do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 
12.04.2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych 
wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci 
elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych 
(np. .pdf, .doc, .docx – formaty szczególnie rekomendowane przez 
Zamawiającego) i podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym osoby 
uprawnionej do złożenia takiego oświadczenia w imieniu Wykonawcy. 

4) Oferta: 
 niemająca postaci elektronicznej (np. oferta w postaci papierowej), 

 niepodpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym (co jest rozumiane 

zarówno jako brak podpisania dokumentu elektronicznego kwalifikowanym 

podpisem elektronicznym, nieprzekazanie wraz z dokumentem 

elektronicznym zawierającym ofertę pliku zawierającego kwalifikowany 

podpis elektroniczny (w przypadku zastosowania tzw. podpisu 

zewnętrznego), jak i podpisanie dokumentu elektronicznego podpisem 

elektronicznym innym niż kwalifikowany podpis elektroniczny, np. podpisem 

zwykłym, podpisem zaufanym), 

 przekazana Zamawiającemu w innym trybie niż drogą elektroniczną – za 

pomocą środków komunikacji elektronicznej w sposób określony w SIWZ, tzn. 

za pomocą systemu miniPortal i ePUAP (np. w postaci papierowej złożonej do 

Zamawiającego albo w postaci elektronicznej jako plik zamieszczony na płycie 

CD lub pendrive),  

 stanowiąca plik / dokument elektroniczny uszkodzony lub niemogący się 

otworzyć z uwagi na błędy techniczne, 

zostanie odrzucona na podstawie przepisów ustawy PZP. 

5) Oferta powinna być podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym osoby 
uprawnionej do złożenia takiego oświadczenia w imieniu Wykonawcy. 

6) Podpis elektroniczny: 
 Kwalifikowany podpis elektroniczny to podpis elektroniczny wystawiony 

przez dostawcę kwalifikowanej usługi zaufania będącego podmiotem 

świadczącym usługi certyfikacyjne, spełniający wymogi bezpieczeństwa 

określone w ustawie z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz 

identyfikacji elektronicznej. 

 

 Zamawiający zaleca stosowanie kwalifikowanych podpisów elektronicznych 

zawierających aktualne, funkcjonujące algorytmy skrótów (np. z rodziny SHA-

2, czy nowsze). Niemniej jednak Zamawiający zaznacza, iż podpisy 

mailto:przetargi@kroczyce.pl
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kwalifikowane, które złożono z użyciem ważnych (obowiązujących) 

certyfikatów przy wykorzystaniu algorytmu SHA-1 (który zgodnie z art. 137 

ustawy z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji 

elektronicznej z dniem 1 lipca 2018 r. utracił ważność), będzie uważał za 

ważne. Niniejsze jest zgodne z komunikatami Ministerstwa Cyfryzacji na 

temat możliwości stosowania algorytmu funkcji skrótu SHA-1 w podpisach 

kwalifikowanych. 

 Zamawiający rekomenduje stosowanie podpisów wewnętrznych, jeżeli jest to 

możliwe (np. formatu PAdES dedykowanego dokumentom, które są  

sporządzane w formacie pdf).  

 W przypadku stosowania podpisów zewnętrznych (np. format XAdES) należy 

pamiętać o przekazaniu równocześnie zarówno dokumentów, które opatruje 

się podpisem (tzw. danych podpisywanych), jak i pliku podpisu (tj. danych 

podpisujących) – nieprzekazanie jednego z tych komponentów będzie uznane 

za nieprzekazanie prawidłowo dokumentów. 

 Zamawiający rekomenduje, aby wszelkie podpisy elektroniczne zostały 
złożone przy pomocy programu wskazanego przez dostawcę usługi zaufania 
wystawiającego certyfikat podpisu kwalifikowanego dla osób podpisujących.  

7) Oferta podpisana podpisem innym niż kwalifikowany podpis elektroniczny (np. 
podpisem zwykłym, podpisem zaufanym, podpisem wewnętrznym twórcy 
danego oprogramowania jak np. WORD, ADOBE ACROBAT) lub też oferta 
niezwierająca podpisu (np. osobnego pliku w przypadku zastosowania tzw. 
podpisu zewnętrznego – nawet jeżeli oferta została faktycznie podpisana, ale plik 
podpisu nie został przekazany wraz z ofertą) będzie uważana za ofertę 
niepodpisaną. 

8) Zamawiający zaznacza, iż skorzystanie w ramach systemu ePUAP z funkcji „wyślij 
z podpisem” nie oznacza opatrzenia wysyłanej wiadomości (formularza 
komunikacji wraz z załącznikami, w tym oferty) kwalifikowanym podpisem 
elektronicznym – podpisane kwalifikowanym podpisaniem elektronicznym jest 
czynnością odrębną od czynności wysłania formularza komunikacji w ramach 
systemu ePUAP, winno dotyczyć przesyłanych w załączeniu dokumentów i winno 
nastąpić wcześniej (przed załączeniem ich do formularza komunikacji 
i zaszyfrowaniem). Podpisanie samego formularza wysyłkowego ePAUP nie 
oznacza prawidłowego opatrzenia oferty podpisem. Celem uniknięcia 
wątpliwości Zamawiający rekomenduje korzystanie podczas czynności wysyłania 
wiadomości w ramach systemu ePUAP z opcji „wyślij bez podpisu”. 

9) Pełnomocnictwa:  
 Jeżeli Wykonawcę reprezentuje Pełnomocnik, do oferty musi być załączone 

pełnomocnictwo, które w swej treści wskazywać będzie uprawnienie co 

najmniej do podpisania oferty.  

 Pełnomocnictwo dołączone do oferty musi być złożone w postaci 

elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym – 

w oryginale (opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym osoby 

uprawnionej do udzielenia pełnomocnictwa) lub kopii notarialnie 

poświadczonej za zgodność z oryginałem (vide art. 99 § 1 KC, zgodnie 

z którym jeżeli do ważności czynności prawnej potrzebna jest szczególna 

forma, to pełnomocnictwo do dokonania tej czynności powinno być udzielone 

w tej samej formie). 

 W przypadku, gdy Wykonawca nie posiada pełnomocnictwa w formie 

elektronicznej oryginalnej (tj. z kwalifikowanym podpisem osoby uprawnionej 

do jego udzielenia), a posiada dla danej osoby pełnomocnictwo tylko w formie 

pisemnej (tj. z własnoręcznym podpisem osoby uprawnionej do jego 
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udzielenia), może złożyć elektroniczną kopię pełnomocnictwa, ale notarialnie 

poświadczoną elektronicznie – stosownie do art. 97 § 2 Prawa  o  notariacie 

elektroniczne poświadczenie zgodności odpisu, wyciągu lub kopii z okazanym 

dokumentem notariusz opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym. 

 Złożenie pełnomocnictwa w elektronicznej kopii zwykłej lub kopii 

poświadczonej za zgodność z oryginałem nie przez notariusza 

(niepoświadczonej notarialnie) będzie uważane za niezłożenie 

pełnomocnictwa, co w konsekwencji będzie powodowało wdrożenie przez 

Zamawiającego odpowiednich procedur i sankcji określonych w ustawie PZP 

na wypadek niezłożenia pełnomocnictwa w sytuacji, kiedy jest ono 

wymagane.  

10) Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 
16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, 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). 

11) Do oferty należy dołączyć Jednolity Europejski Dokument Zamówienia w postaci 
elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, 
a następnie wraz z plikami stanowiącymi ofertę skompresować do jednego pliku 
archiwum (ZIP).  

12) Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub 
wycofać ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania 
oferty lub wniosku dostępnego na ePUAP i udostępnionych również na 
miniPortalu. Sposób zmiany i wycofania oferty został opisany w Instrukcji 
użytkownika dostępnej na miniPortalu.  

13) Wykonawca po upływie terminu do składania ofert nie może skutecznie dokonać 
zmiany ani wycofać złożonej oferty.  

 
3. Sposób komunikowania się Zamawiającego z Wykonawcami (nie dotyczy składania 
ofert).  

1) W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja pomiędzy Zamawiającym 
a Wykonawcami, w szczególności składanie oświadczeń, wniosków (innych niż 
wskazanych w ust. 2), zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa się 
elektronicznie za pośrednictwem dedykowanego formularza dostępnego na 
ePUAP oraz udostępnionego przez miniPortal (Formularz do komunikacji)lub za 
pomocą poczty elektronicznej, email: przetargi@kroczyce.pl  

2) We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem 
Zamawiający i Wykonawcy posługują się numerem ogłoszenia (TED lub ID 
postępowania). 

3) Dokumenty elektroniczne, oświadczenia lub elektroniczne kopie dokumentów 
lub oświadczeń składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem Formularza do 
komunikacji jako załączniki. Zamawiający dopuszcza również możliwość 
składania dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii 
dokumentów lub oświadczeń za pomocą poczty elektronicznej, na adres email: 
przetargi@kroczyce.pl Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, 
oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń musi być 
zgodny z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów 
z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie użycia środków komunikacji elektronicznej 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz udostępniania 
i przechowywania dokumentów elektronicznych oraz rozporządzeniu Ministra 
Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może 
żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 

mailto:przetargi@kroczyce.pl
mailto:przetargi@kroczyce.pl


 

str. 21 

4) Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji 
istotnych warunków zamówienia. Zamawiający jest obowiązany udzielić 
wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 6 dni przed upływem terminu 
składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji 
istotnych warunków zamówienia wpłynął do Zamawiającego nie później niż do 
końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. 
Zamawiający przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Wykonawcom, 
którym przekazał SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania. 

5) W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszej SIWZ, a treścią 
udzielonych odpowiedzi, jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma 
zawierającego późniejsze oświadczenie Zamawiającego. 

6) Zamawiający nie przewiduje organizacji spotkania z Wykonawcami, celem 
wyjaśnienia wątpliwości dotyczących treści SIWZ. 

IX. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM 

1. Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 150 000,00 PLN (słownie: sto 
pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100).  

2. Wadium może być wniesione w:  
- pieniądzu,  

- poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-
kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,  
- gwarancjach bankowych,  

- gwarancjach ubezpieczeniowych,  
- poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 
ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju 
Przedsiębiorczości (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 310 z późn. zm.).  

3. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert.  
4. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacać przelewem na następujący nr konta: 

Bank Spółdzielczy Szczekociny Filia Kroczyce 
nr 69 8277 0002 0030 0000 4269 0002 

z podaniem tytułu: wadium w postępowaniu na roboty budowlane związane 
z realizacją zadania pn.: 

„Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Kroczyce – etap II” 
5. Wadium wniesione w formie pieniężnej uważa się za wniesione w sposób prawidłowy, 

gdy środki pieniężne wpłyną na konto Zamawiającego przed upływem terminu 
składnia ofert.  

6. W przypadku wniesienia wadium w postaci niepieniężnej – Wykonawca zobowiązany 
jest złożyć elektroniczny dokument wadialny w wydzielonym, odrębnym pliku (np. 
pdf) jako załącznik do oferty – w taki sposób jak złożenie oferty opisany w Rozdz. VIII 
ust. 2 SIWZ. Złożony dokument winien być oryginalnym dokumentem wadialnym - 
podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez wystawcę tego 
dokumentu. Niedopuszczalne jest złożenie skanu dokumentu wadialnego opatrzonego 
kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez Wykonawcę2.  

7. Zamawiający zwróci wniesione wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po 
wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem 

                                                           

 

 

2 Skan dokumentu wystawionego w postaci papierowej, następnie opatrzony kwalifikowanym podpisem 

elektronicznym nie ma znamion oryginału (wyrok z 11 grudnia 2018 r. Krajowej Izby Odwoławczej Sygn. 
akt: KIO 2426/18).  
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Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem 
ust. 12 lit. a) niniejszego rozdziału SIWZ.  

8. Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający 
zwróci wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego 
oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy.  

9. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium, na wniosek Wykonawcy, który wycofał 
ofertę przed upływem terminu składania ofert.  

10. Zamawiający zażąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu 
zwrócono wadium zgodnie z zapisem ust. 7 niniejszego rozdziału SIWZ, jeżeli w 
wyniku rozstrzygnięcia odwołania, jego oferta zostanie wybrana jako 
najkorzystniejsza. Wykonawca ten wnosi wadium w terminie określonym przez 
Zamawiającego.  

11. Wykonawca, którego oferta została wybrana, a który wniósł wadium w pieniądzu, 
może wyrazić zgodę na zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia należytego 
wykonania umowy. 

12. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami:  
a) jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a 
ustawy, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów 
potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, oświadczenia, 
o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na 
poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co spowodowało brak 
możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej,  
b) jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana:  
- odmówi podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie,  
- nie wniesie zabezpieczenia należytego wykonania umowy na zasadach określonych 
w SIWZ,  
- zawarcie umowy w sprawie niniejszego zamówienia stanie się niemożliwe z przyczyn 
leżących po stronie Wykonawcy.  

13. Jeżeli Wykonawca jest podmiotem nie podlegającym reżimowi prawa polskiego 
i właściwości sądów polskich, w treści gwarancji musi figurować zapis o poddaniu 
sporów wynikających z wadium prawu polskiemu i polskiemu sądownictwu.  

X. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 

1. Termin związania ofertą wynosi: 60 dni.  

2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania 

ofert. 

3. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może przedłużyć termin 

związania ofertą, z tym że zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed 

upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na 

przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.  

XI. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT 

1. Ofertę należy sporządzić na Formularzu oferty (załącznik nr 1 do SIWZ) lub według 

takiego samego schematu.  



 

str. 23 

2. Ofertę należy złożyć pod rygorem nieważności – wyłącznie w formie elektronicznej, 

podpisaną kwalifikowanym podpisem elektronicznym3 za pośrednictwem Formularza 

do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na ePUAP 

i udostępnionego również na miniPortalu.  

3. Do oferty należy dołączyć:  

1) Formularz Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia, który 
należy złożyć w odrębnym pliku, w formie elektronicznej opatrzonej 
kwalifikowanym podpisem elektronicznym - zgodnie z postanowieniami 
Rozdziału VI SIWZ.  
2) Pełnomocnictwo ustanowione do reprezentowania Wykonawcy/ów 
ubiegającego/cych się o udzielenie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo 
musi być złożone przez Wykonawcę w formie elektronicznej opatrzone 
kwalifikowanym podpisem elektronicznym osoby udzielającej 
pełnomocnictwa, a w przypadku notarialnej kopii – kwalifikowanym podpisem 
elektronicznym notariusza.  
3) Dokument (np. zobowiązanie) innego podmiotu do oddania Wykonawcy do 
dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia, o ile 
Wykonawca korzysta ze zdolności innych podmiotów na zasadach określonych 
w art. 22a ustawy, złożony w oryginale w postaci elektronicznej opatrzonej 
kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub w postaci kopii elektronicznej 
poświadczonej za zgodność z oryginałem przy użyciu kwalifikowanego podpisu 
elektronicznego.  
4) Dowód wniesienia wadium:  

- w przypadku wniesienia wadium w postaci niepieniężnej, należy dołączyć do 

oferty elektroniczny oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie 

wadium; 

- w przypadku wniesienia wadium w postaci pieniężnej, zalecane jest 

dołączenie do oferty kopii potwierdzenia nadania przelewu.  

4. Wykonawca, składając ofertę (na Formularzu oferty stanowiącym załącznik nr 1 do 

SIWZ), informuje Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania 

u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub 

usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania oraz 

wskazując wartość bez kwoty podatku.  

5. Wykonawca, który zamierza wykonywać zamówienie przy udziale podwykonawcy, 

musi w Formularzu oferty (Załącznik nr 1 do SIWZ) wskazać część/zakres 

zamówienia, jaką wykonywać będzie w jego imieniu podwykonawca oraz podać nazwę 

(firmę) podwykonawcy – jeżeli podwykonawcy są mu znani. W przypadku, gdy 

Wykonawca nie zamierza wykonywać zamówienia przy udziale podwykonawców, 

należy wpisać w odpowiednim punkcie Formularza oferty „nie dotyczy” lub inne 

podobne sformułowanie. Jeżeli Wykonawca zostawi ten punkt niewypełniony (puste 

                                                           

 

 

3
 UWAGA: Zamawiający zwraca uwagę, że podpis profilem zaufanym ePUAP nie może być skutecznie 

stosowany w przedmiotowym postępowaniu w stosunku do dokumentów i oświadczeń co do których 
wymagane jest opatrzenie podpisem kwalifikowanym.  
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pole), Zamawiający uzna, iż zamówienie zostanie wykonane siłami własnymi, tj. bez 

udziału podwykonawców.  

6. W celu uzyskania przez Wykonawcę punktów w poszczególnych kryteriach oceny 

ofert - należy wypełnić odpowiednie punkty w Formularzu oferty (Załącznik nr 1 do 

SIWZ). 

7. Dokumenty lub oświadczenia, o których mowa w rozdziale VI SIWZ (na potwierdzenie 

braku podstaw do wykluczenia z postępowania lub spełniania warunków udziału 

w postępowaniu) - składane są w oryginale w postaci elektronicznej opatrzonej 

kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub w postaci kopii elektronicznej 

poświadczonej za zgodność z oryginałem przy użyciu kwalifikowanego podpisu 

elektronicznego.  

8. Elektronicznego poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio 

Wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach polega Wykonawca, Wykonawcy 

wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego, w zakresie 

dokumentów, którego każdego z nich dotyczą.  

9. Za datę przekazania oferty wraz z załącznikami oraz innych dokumentów i informacji 

przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP. 

10. Sposób złożenia oferty przez Wykonawcę, sposób zaszyfrowania oferty oraz pozostałe 

informacje zawiera Instrukcja użytkownika systemu miniPortal, która stanowi 

załącznik nr 7 do SIWZ.  

11. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie większej liczby ofert 

spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez danego Wykonawcę.  

12. Dokumenty sporządzone w języku obcym, należy składać wraz z tłumaczeniem na 

język polski – nie dotyczy oferty, która musi być sporządzona w języku polskim.  

13. Złożona oferta wraz z załącznikami będzie jawna, z wyjątkiem informacji 

stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu 

nieuczciwej konkurencji, co do których Wykonawca, składając ofertę zastrzegł oraz 

wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Zastrzeżone 

informacje winny znajdować się w wyodrębnionym pliku i wyraźnie być oznaczone 

nazwą pliku. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 

4 ustawy.  

14. W przypadku gdy Wykonawca nie wykaże, że zastrzeżone informacje stanowią 

tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 

1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 z późn. zm.) 

Zamawiający uzna zastrzeżenie tajemnicy za bezskuteczne, o czym poinformuje 

Wykonawcę.  

15. Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa, powinny być zgrupowane 

i stanowić oddzielną część oferty, opisaną w następujący sposób: „tajemnica 

przedsiębiorstwa”.  

16. Dopuszcza się, aby wadium zostało wniesione przez pełnomocnika (lidera) lub 

jednego z Wykonawców wspólnie składających ofertę, o ile wynika to ze stosownego 

umocowania (np. pełnomocnictwa, umowy konsorcjum).  

17. Z zastrzeżeniem wyjątków określonych w ustawie, oferta niezgodna z ustawą Prawo 

zamówień publicznych lub nieodpowiadająca treści SIWZ, podlega odrzuceniu.  
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18. W toku dokonywania oceny złożonych ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez 

Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert.  

19. Zamawiający poprawi w tekście oferty omyłki, wskazane w art. 87 ust. 2 ustawy, 

niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta zostanie poprawiona.  

XII. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 

1. Ofertę należy złożyć za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania 

oferty lub wniosku dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na 

miniPortalu, nie później niż do dnia 31.01.2020 r. do godziny 9:30. 

2. Klucz publiczny niezbędny do zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę jest dostępny 

na miniPortalu. 

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

którym będzie prowadzona korespondencja związana z postępowaniem.  

4. W przypadku otrzymania przez Zamawiającego oferty po terminie podanym w ust. 1 

niniejszego rozdziału Zamawiający niezwłocznie zawiadomi Wykonawcę o złożeniu 

oferty po terminie oraz zwróci ofertę po upływie terminu do wniesienia odwołania.  

5. Otwarcie ofert jest jawne - Wykonawcy mogą uczestniczyć w sesji otwarcia ofert.  

6. Otwarcie ofert następuje poprzez użycie aplikacji do szyfrowania ofert dostępnej na 

miniPortalu i dokonywane jest poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert za pomocą 

klucza prywatnego.  

7. Otwarcie ofert nastąpi w budynku Urzędu Gminy Kroczyce, 42-425 Kroczyce, 

ul. Batalionów Chłopskich 29, sala narad, pok. Nr 15 w dniu 31.01.2020 r. o godzinie 

10:30. 

8. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza 

przeznaczyć na sfinansowanie niniejszego zamówienia (kwota brutto, wraz 

z podatkiem VAT).  

9. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie internetowej 

https://gwkroczyce.peup.pl4 informacje dotyczące:  

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

10. W terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie internetowej 

informacji z otwarcia ofert, tj. informacji, o których mowa powyżej Wykonawcy 

przekazują za pośrednictwem „Formularza do komunikacji” dostępnego na ePUAP 

i udostępnionego również na miniPortalu, jako załącznik do ww. formularza lub za 

pomocą poczty elektronicznej, na adres przetargi@kroczyce.pl, stosownie do treści 

art. 24 ust. 11 ustawy oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej 

samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy. Wraz ze 

                                                           

 

 

4
 Dodatkowo na stronie internetowej www.kroczyce.bip.jur.pl  

https://gwkroczyce.peup.pl/
mailto:przetargi@kroczyce.pl
http://www.kroczyce.bip.jur.pl/
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złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania 

z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu 

o udzielenie zamówienia.  

XIII. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY 

1. Cena oferty winna być wyrażona w złotych polskich (PLN).  

2. Zamawiający będzie brał pod uwagę cenę brutto za wykonanie przedmiotu niniejszego 

zamówienia. 

3. Wykonawca określa cenę realizacji zamówienia poprzez wskazanie w Formularzu 

ofertowym sporządzonym wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do SIWZ łącznej ceny 

ofertowej brutto za realizację przedmiotu zamówienia.  

4. Łączna cena ofertowa brutto musi uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją 

przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia oraz wzorem 

umowy określonym w niniejszej SIWZ.  

5. Wykonawca określi cenę oferty brutto, która stanowić będzie wynagrodzenie 

ryczałtowe za realizację całego przedmiotu zamówienia, podając ją w zapisie 

liczbowym i słownie z dokładnością do grosza (do dwóch miejsc po przecinku - zasada 

zaokrąglenia: poniżej 5 należy końcówkę pominąć, powyżej i równe 5 należy zaokrąglić 

w górę). W przypadku rozbieżności w zapisie ceny słownie i liczbowo za poprawny 

Zamawiający przyjmie zapis słowny, o ile rozbieżność nie wynika z popełnionych 

omyłek, które można poprawić na podstawie przepisów ustawy Pzp. 

6. Zaoferowana cena musi zawierać wszelkie koszty Wykonawcy związane z prawidłową 

i właściwą realizacją przedmiotu zamówienia, przy zastosowaniu obowiązujących 

norm, z uwzględnieniem ewentualnego ryzyka wynikającego z okoliczności, których nie 

można było przewidzieć w chwili składania oferty.  

7. Wykonawca powinien dokonać obliczenia ceny oferty w oparciu o dokumentację 

projektową. Przedmiar robót ma jedynie charakter poglądowy.  

8. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu zamówienia 

nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia. 

9. Jeżeli w postępowaniu złożona będzie oferta, której wybór prowadziłby do powstania 

u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów 

i usług, zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny 

podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi 

przepisami. W takim przypadku Wykonawca, składając ofertę, jest zobligowany 

poinformować zamawiającego, że wybór jego oferty będzie prowadzić do powstania 

u zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru / usługi, 

których dostawa / świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując 

ich wartość bez kwoty podatku.  

10. Zamawiający w celu wyboru najkorzystniejszej oferty nie będzie przeprowadzał aukcji 

elektronicznej. 

11. Rozliczenia miedzy Wykonawcą a Zamawiającym dokonywane będą w PLN. 

Zamawiający nie dopuszcza możliwości prowadzenia z Wykonawcą rozliczeń w innej 

walucie niż PLN. 
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XIV. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY 

WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU 

OCENY OFERT 

1. Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta zawierająca najkorzystniejszy bilans 

punktów w kryteriach:  

1) Cena oferty brutto (C) 

2) Doświadczenie zawodowe osób wyznaczonych przez wykonawcę do 

realizacji zamówienia (D) 

3) Okres gwarancji (GW) 

2. Powyższym kryteriom Zamawiający przypisał następujące znaczenie: 

Lp. Opis kryteriów oceny Symbol Waga (%) 
Liczba 

punktów 

1. Cena oferty brutto C 60 % 60 

2. Doświadczenie zawodowe osób wyznaczonych 
przez wykonawcę do realizacji zamówienia 

D 30 % 30 

3. Okres gwarancji  GW 10 % 10 

Razem 100 % 100 

1) Kryterium: Cena oferty brutto(C) 

Ocena oferty w zakresie kryterium cena oferty zostanie dokonana wg następującej zasady: 

Maksymalna ilość punktów, która może zostać przyznana wykonawcy w kryterium cena oferty 

– 60 punktów. 

Do oceny w kryterium C będzie brana pod uwagę cena brutto zaoferowana przez wykonawcę 

na Formularzu Ofertowym Wykonawcy, czyli zawierająca należny podatek od towarów i usług 

(VAT). Oferta wypełniająca w najwyższym stopniu wymagania określonego kryterium, 

otrzyma maksymalną ilość punktów, czyli 60 pkt. 

Pozostałym wykonawcom, spełniającym wymagania kryterialne przypisana zostanie 

odpowiednio mniejsza liczba punktów, obliczona wg poniższego wzoru zastosowanego do 

obliczania punktowego. 

  C=   najniższa cena brutto        x 60 pkt = liczba punktów C 
    

        cena brutto oferty ocenianej 

 

2) Kryterium: Doświadczenie zawodowe osób wyznaczonych przez Wykonawcę do 

realizacji zamówienia (D) 

W ramach danego kryterium Wykonawca może otrzymać punkty za doświadczenie zawodowe 

osób wyznaczonych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia według zasad określonych 

poniżej.  

Uwaga! Pojęcie „budowy” należy rozumieć zgodnie z definicją wynikającą z Ustawy Prawo 

budowlane. Zatem: przez budowę należy rozumieć „wykonywanie obiektu budowlanego 

w określonym miejscu, a także odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego”. 

a) Kierownik budowy posiadający uprawnienia budowlane w co najmniej 
ograniczonym zakresie, w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji 
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i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych 
(branża sanitarna): 
 

12 punktów – kierownik budowy, który posiada doświadczenie przy kierowaniu robotami 
w branży sanitarnej przy budowie/przebudowie minimum 6 km kanalizacji sanitarnej,  
10 punktów – kierownik budowy, który posiada doświadczenie przy kierowaniu robotami 
w branży sanitarnej przy budowie/przebudowie minimum 5 km kanalizacji sanitarnej,  
8 punktów – kierownik budowy, który posiada doświadczenie przy kierowaniu robotami 
w branży sanitarnej przy budowie/przebudowie minimum 4 km kanalizacji sanitarnej,  
6 punktów – kierownik budowy, który posiada doświadczenie przy kierowaniu robotami 
w branży sanitarnej przy budowie/przebudowie minimum 3 km kanalizacji sanitarnej,  
4 punkty – kierownik budowy, który posiada doświadczenie przy kierowaniu robotami 
w branży sanitarnej przy budowie/przebudowie minimum 2 km kanalizacji sanitarnej,  
2 punkty – kierownik budowy, który posiada doświadczenie przy kierowaniu robotami 
w branży sanitarnej przy budowie/przebudowie minimum 1 km kanalizacji sanitarnej,  
0 punktów - kierownik budowy, który posiada uprawnienia, ale nie posiada doświadczenia 
w kierowaniu robotami budowlanymi sanitarnymi. 

 

b) Kierownik robót, posiadający uprawnienia budowlane w specjalności 
konstrukcyjno - budowlanej do kierowania robotami budowlanymi (branża 
budowlana): 
 

6 punktów – kierownik robót, który posiada doświadczenie przy kierowaniu robotami 
w branży budowlanej przy budowie/przebudowie minimum 3 przepompowni ścieków; 
4 punkty – kierownik robót, który posiada doświadczenie przy kierowaniu robotami 
w branży budowlanej przy budowie/przebudowie minimum 2 przepompowni ścieków; 
2 punkty – kierownik robót, który posiada doświadczenie przy kierowaniu robotami 
w branży budowlanej przy budowie/przebudowie minimum 1 przepompowni ścieków; 
0 punktów - kierownik robót, który posiada uprawnienia do kierowania, ale nie kierował 
robotami w branży budowlanej przy budowie/przebudowie przepompowni ścieków. 

 

c) Kierownik robót posiadający uprawnienia budowlane w specjalności inżynieryjnej 
drogowej (branża drogowa): 
 

6 punktów – kierownik robót, który posiada doświadczenie w kierowaniu robotami 
budowlanymi drogowymi o minimalnej łącznej długości 600 m bieżących lub powierzchni 
2400 m2; 
4 punkty - kierownik robót, który posiada doświadczenie w kierowaniu robotami 
budowlanymi drogowymi o minimalnej łącznej długości 400 m bieżących lub powierzchni 
1600 m2; 
2 punkty – kierownik robót, który posiada doświadczenie w kierowaniu robotami 
budowlanymi drogowymi o minimalnej łącznej długości 200 m bieżących lub powierzchni 
800 m2; 
0 punktów - kierownik robót, który posiada uprawnienia, ale nie posiada doświadczenia 
w kierowaniu robotami budowlanymi drogowymi.  

 
d) Kierownik robót posiadający uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej 

w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych 
(branża elektryczna): 
 
6 punktów – kierownik robót, który posiada doświadczenie w kierowaniu robotami 
budowlanymi w branży elektrycznej przy budowie/przebudowie minimum 
3 przepompowni ścieków; 
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4 punkty – kierownik robót, który posiada doświadczenie w kierowaniu robotami 
budowlanymi w branży elektrycznej przy budowie/przebudowie minimum 
2 przepompowni ścieków; 
2 punkty – kierownik robót, który posiada doświadczenie w kierowaniu robotami 
budowlanymi w branży elektrycznej przy budowie/przebudowie minimum 
1 przepompowni ścieków; 
0 punktów - kierownik robót, który posiada uprawnienia do kierowania, ale nie kierował 
robotami w branży elektrycznej przy budowie/przebudowie przepompowni ścieków. 

 

Maksymalna ilość punktów, która może zostać przyznana wykonawcy w ramach tego 
kryterium – 30 punktów. 
Ocena kryterium dokonana zostanie na podstawie informacji/oświadczenia zamieszczonego 
przez Wykonawcę w formularzu oferty.  

 
Zamawiający celem przyznania punktacji wymaga, aby Wykonawca w sposób jednoznaczny 
i niebudzący wątpliwości przedstawił informacje dotyczące doświadczenia osób, pozwalające 
na przyporządkowanie danej osobie odpowiedniej liczby punktów. Wymagane jest podanie 
danych dotyczących realizacji, za które zostaną przyznane punkty, w sposób umożliwiający ich 
identyfikację – nazwa zadania, nazwa i adres Inwestora oraz wymagane przez Zamawiającego 
szczegóły, dotyczące realizowanych robót (długość kanalizacji w km, długość dróg w mb lub 
powierzchnia w m2, ilość przepompowni). 

 
W przypadku niewypełnienia przez Wykonawcę w formularzu ofertowym oświadczenia 
o posiadanym doświadczeniu osoby wyznaczonej przez Wykonawcę do realizacji zamówienia 
Zamawiający przyzna „0” punktów, z zastrzeżeniem postanowień art. 87 ust. 1 ustawy Pzp. 
 
Osoba wyznaczona przez Wykonawcę do realizacji zamówienia będzie brała udział 
w realizacji zamówienia. Jedynie w szczególnych okolicznościach możliwa jest zmiana osoby 
wyznaczonej do realizacji zamówienia, polegająca na tym, iż w miejsce osoby wskazanej przez 
Wykonawcę robót, jako pełniącej funkcję kierownika budowy może zostać wprowadzona inna 
osoba, co do zasady mająca doświadczenie nie gorsze niż kierownik budowy pierwotnie 
skierowany do realizacji zamówienia5. 

3) Kryterium: Okres gwarancji udzielony przez wykonawcę (GW). 

Ocena ofert w zakresie kryterium GW zostanie dokonana wg następującej zasady: 

Okres gwarancji równy 60 miesięcy udzielony przez wykonawcę - 0 pkt. 

Okres gwarancji powyżej 60 miesięcy udzielony przez wykonawcę - waga: 10 pkt. 

Maksymalna ilość punktów, która może zostać przyznana wykonawcy w kryterium GW: 

10 pkt.  

Okres gwarancji musi być podany w pełnych miesiącach. Nie może być krótszy niż 60 

miesięcy i dłuższy niż 84 miesiące. 

Do oceny kryterium GW będzie brany pod uwagę okres gwarancji na całość wykonanych 

robót objętych niniejszym zamówieniem. Oferta wypełniająca w najwyższym stopniu 

wymagania określonego kryterium otrzyma maksymalną ilość punktów, czyli 10. 

                                                           

 

 

5
 Z uwzględnieniem postanowień § 7 ust. 2 h) projektu umowy. 
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Pozostałym wykonawcom zostanie przypisana odpowiednio mniejsza liczba punktów, 

obliczona wg poniższego wzoru, zastosowanego do obliczenia punktowego: 

(GWx-60)/(GWmax-60) x 10 pkt = liczba punktów GW  

gdzie : 

GWx – okres udzielonej gwarancji przez badanego wykonawcę, 

GWmax – najdłuższa spośród zaoferowanych gwarancji. 

Ocena kryterium dokonana zostanie na podstawie informacji/oświadczenia 

zamieszczonego przez Wykonawcę w formularzu oferty.  

„W przypadku nie wpisania w formularzu ofertowym okresu gwarancji Zamawiający 

przyzna „0” punktów, które odpowiada minimalnemu wymaganemu przez Zamawiającego 

okresowi gwarancji (60 miesięcy).  

Zaoferowanie dłuższego okresu gwarancji niż 84 miesiące nie będzie punktowane.  

3. Punktacja przyznawana ofertom będzie liczona z dokładnością do dwóch miejsc po 

przecinku.  

4. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta zawierająca najkorzystniejszy bilans 

punktów w podanych kryteriach oceny ofert. Całkowita liczba punktów, jaką otrzyma 

dana oferta, zostanie obliczona wg poniższego wzoru:  

Sp = C +D + GW  

gdzie : 

Sp – suma punktów przyznana wykonawcy we wszystkich kryteriach oceny ofert 

C - ilość punktów przyznana w kryterium C 

D – ilość punktów przyznana w kryterium D 

GW – ilość punktów przyznana w kryterium GW 

Uwaga: okres rękojmi jest równy okresowi gwarancji. 

5. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiadać będzie 

wszystkim wymaganiom przedstawionym w ustawie PZP, oraz w SIWZ i zostanie 

oceniona, jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria wyboru. 

6. Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że 

dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i pozostałych kryteriów oceny 

ofert, Zamawiający spośród tych ofert dokona wyboru oferty z niższą ceną (art. 91 ust. 

4 ustawy PZP).  

7. Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia dogrywki w formie aukcji 

elektronicznej.  

8. Jeżeli wybór oferty najkorzystniejszej będzie niemożliwy z uwagi na to, że dwie lub 

więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, a nie 

można dokonać wyboru, o którym mowa w punkcie 6, ponieważ dwie lub więcej ofert 

uzyskało taką samą liczbę punktów w kryterium ceny, zamawiający wezwie 

Wykonawców, którzy otrzymali taką samą liczbę punktów do złożenia ofert 

dodatkowych. 
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9. Zamawiający przewiduje zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 

1 ustawy Prawo zamówień publicznych. Zamawiający może najpierw dokonać oceny 

ofert, a następnie zbadać, czy wykonawca, którego oferta została oceniona, jako 

najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału 

w postępowaniu. Jeżeli wykonawca uchyla się od zawarcia umowy lub nie wnosi 

wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zamawiający może zbadać, 

czy nie podlega wykluczeniu oraz czy spełnia warunki udziału w postępowaniu 

wykonawca, który złożył ofertę najwyżej ocenioną spośród pozostałych ofert. 

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

1. Osoby reprezentujące Wykonawcę przy podpisywaniu umowy powinny posiadać ze 

sobą dokumenty potwierdzające ich umocowanie do podpisania umowy, o ile 

umocowanie to nie będzie wynikać z dokumentów załączonych do oferty.  

2. Postanowienia ustalone we wzorze umowy nie podlegają negocjacjom a ich zmiana 

przed podpisaniem umowy możliwa jest jedynie w przypadku usunięcia błędu lub 

niespójności.  

3. W przypadku, gdy Wykonawca, którego oferta została wybrana, jako 

najkorzystniejsza, uchyla się od zawarcia umowy lub nie wnosi wymaganego 

zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Zamawiający może zbadać, czy nie 

podlega wykluczeniu oraz czy spełnia warunki udziału w postępowaniu wykonawca, 

który złożył ofertę najwyżej ocenioną spośród pozostałych ofert. 

4. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim 

wymaganiom określonym w SIWZ i została oceniona, jako najkorzystniejsza.  

5. Zamawiający unieważni postępowanie w sytuacji, gdy wystąpią przesłanki wskazane 

w art. 93 ustawy PZP.  

6. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, jako najkorzystniejsza, zobowiązany 

jest przed podpisaniem umowy6:  

a) przedłożyć kosztorys ofertowy dla celów poglądowych w wersji szczegółowej oraz 

uproszczonej, 

b) przedłożyć do uzgodnienia i zatwierdzenia przez Zamawiającego harmonogram 

rzeczowo – finansowy w ujęciu kwartalnym, przy uwzględnieniu następujących 

założeń: 

Uwaga! Sporządzając harmonogram rzeczowo – finansowy Wykonawca powinien uwzględnić 

postanowienia rozdziału XXI punkt 5. Informacja o procentowej wartości ostatniej części 

wynagrodzenia za wykonanie umowy w sprawie zamówienia na roboty budowlane. 

Ponadto Wykonawca musi wziąć pod uwagę, że projekt jest współfinansowany ze środków UE, co 

oznacza, że harmonogram będzie stanowił dokument podstawowy do sporządzania przez 

                                                           

 

 

6
 w przypadku nieprzedłożenia w/w dokumentów w terminie wskazanym przez Zamawiającego, Zamawiający uzna, 

iż wykonawca uchyla się od zawarcia umowy. 
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Zamawiającego harmonogramów składania wniosków o płatność, wniosków o płatność 

zaliczkową itd. Zamawiający może wymagać dodatkowych wyjaśnień do harmonogramu oraz 

jego aktualizacji w razie potrzeby. 

c) wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy, 

d) przedłożyć w trzech egzemplarzach oświadczenie wykonawcy odnośnie liczby 

osób zatrudnionych/które zostaną zatrudnione/ na podstawie umowy o pracę, do 

wykonywania czynności w zakresie realizacji niniejszego zamówienia, których 

wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy 

z dnia 26 czerwca 1974 r. – kodeks pracy - najpóźniej w dniu podpisania umowy - 

wg załącznika nr 2 do projektu umowy, 

e) w przypadku wyboru, jako oferty najkorzystniejszej oferty składanej przez 

wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, Wykonawcy zobowiązani 

są przed podpisaniem umowy przedstawić zamawiającemu umowę regulującą 

współpracę wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. 

XVI. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA 
UMOWY 

1. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, zobowiązany będzie do wniesienia 

zabezpieczenia należytego wykonania umowy najpóźniej w dniu jej zawarcia, 

w wysokości 5 % ceny całkowitej brutto podanej w ofercie. 

2. Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru wykonawcy w jednej lub w kilku 

następujących formach:  

a) pieniądzu, na rachunek bankowy Zamawiającego  

Bank Spółdzielczy Szczekociny Filia Kroczyce 

Nr 69 8277 0002 0030 0000 4269 0002 

b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy 

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

zobowiązaniem pieniężnym; 

c) gwarancjach bankowych; 

d) gwarancjach ubezpieczeniowych; 

e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 

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

Przedsiębiorczości (tekst jedn. Dziennik Ustaw z 2018 r., poz. 110 z późń. zm.). 

3. Zamawiający nie wyraża zgody na wniesienie zabezpieczenia w formach określonych 

art. 148 ust. 2 pkt 1-3 ustawy PZP. 

4. Jeżeli zabezpieczenie będzie wnoszone w formie, o której mowa w pkt. 2 ppkt. b – e 

wówczas Wykonawca przed podpisaniem umowy złoży Zamawiającemu oryginał 

dokumentu wystawiony na rzecz Zamawiającego. Dokument ten musi zawierać  

w swojej treści zobowiązanie gwaranta/poręczyciela do nieodwołalnej  

i bezwarunkowej wypłaty należności, do których zobowiązany jest z tytułu 

zabezpieczenia należytego wykonania umowy przez Wykonawcę na pierwsze pisemne 

żądanie Zamawiającego wzywające do zapłaty.  
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5. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie zwrócone Wykonawcy w trybie 

określonym w art. 148 ust 5, art. 151 ust. 1 ustawy PZP, tj. zabezpieczenie należytego 

wykonania umowy zostanie zwrócone w terminie 30 dni od dnia wykonania 

zamówienia i uznania przez zamawiającego za należycie wykonane.  

6. Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady i gwarancji 

wyniesie 30% wysokości zabezpieczenia i zostanie zwrócona nie później niż w 15 dniu 

po upływie okresu rękojmi za wady i gwarancji. 

XVII. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE 

DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 

1. Wzór umowy stanowi załącznik Nr 6 do SIWZ. 

2. Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy 

w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, 

w szczególności wystąpienia okoliczności, o których mowa w ustawie a także: 

1) zmiany dotyczące terminu realizacji zadania: 

a) w przypadku wystąpienia siły wyższej tj. zdarzenia nieprzewidywalnego, będącego 

poza kontrolą stron umowy; 

Zmiana terminu określonego w umowie może nastąpić w sytuacji wystąpienia siły wyższej, 

tj. zdarzenia nieprzewidywalnego, będącego poza kontrolą stron umowy. W takim przypadku 

termin realizacji umowy zostanie wydłużony o czas trwania zdarzenia nieprzewidywalnego.  

b) w przypadku wystąpienia stanu nadzwyczajnego (np. stan wojenny, stan wyjątkowy, 

stan klęski żywiołowej); 

Zmiana terminu określonego w umowie może nastąpić w sytuacji, gdy wykonanie przedmiotu 

umowy w terminie jest niemożliwe z uwagi na wystąpienie w trakcie trwania umowy stanu 

nadzwyczajnego, uniemożliwiającego dotrzymanie terminu realizacji zamówienia. W takim 

przypadku termin realizacji umowy zostanie wydłużony o czas trwania stanu nadzwyczajnego. 

c) w przypadku wystąpienia warunków atmosferycznych uniemożliwiających 

prowadzenie robót objętych umową (tj. anomalii pogodowych), potwierdzonych 

danymi publikowanymi przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej 

utrzymujących się dłużej niż 2 tygodnie, 

Zmiana terminu określonego w umowie może nastąpić w sytuacji, gdy wykonanie przedmiotu 

umowy w terminie jest niemożliwe z uwagi na wystąpienie w trakcie trwania umowy warunków 

atmosferycznych, uniemożliwiającego dotrzymanie terminu realizacji zamówienia. W takim 

przypadku termin realizacji umowy zostanie wydłużony o czas trwania niesprzyjających 

warunków atmosferycznych. 

d) w przypadku zmiany w dokumentacji projektowej o czas niezbędny dla dostosowania 

się wykonawcy do takiej zmiany,  

Zmiana terminu określonego w umowie może nastąpić w sytuacji, gdy dalsze wykonywanie 

przedmiotu umowy jest niemożliwe z uwagi na konieczność wprowadzenia zmian 

w dokumentacji projektowej oraz dostosowanie się Wykonawcy do wprowadzonych zmian. 

Przesunięcie terminu może objąć czas dokonywania zmian w dokumentacji oraz czas niezbędny 

do pozyskania przez Wykonawcę stosownych zasobów (wynikających ze zmian) do dalszego 

wykonywania prac. 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Stan_wojenny
https://pl.wikipedia.org/wiki/Stan_wyj%C4%85tkowy
https://pl.wikipedia.org/wiki/Stan_kl%C4%99ski_%C5%BCywio%C5%82owej
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e) w przypadku wykopalisk uniemożliwiających prowadzenie robót, 

Zmiana terminu określonego w umowie może nastąpić w sytuacji, gdy wykonanie przedmiotu 

umowy w terminie jest niemożliwe ze względu na wykopaliska ujawnione w toku prowadzonych 

robót budowlanych. 

f) w przypadku zaistnienia odmiennych od przyjętych w dokumentacji projektowej 

warunków terenowych, w szczególności istnienia niezinwentaryzowanych obiektów 

budowlanych, sieci lub instalacji, 

Zmiana terminu określonego w umowie może nastąpić w sytuacji, gdy wykonanie przedmiotu 

umowy w terminie jest niemożliwe ze względu na ujawnienie w toku prowadzonych robót 

budowlanych odmiennych od przyjętych w dokumentacji projektowej warunków terenowych, 

w szczególności istnienia niezinwentaryzowanych obiektów budowlanych, sieci lub instalacji. 

W przypadku wystąpienia tego typu odstępstw od założonych, termin realizacji umowy zostanie 

wydłużony o czas uzyskania niezbędnych uzgodnień, zaprojektowania niezbędnych zabezpieczeń 

sieci oraz dokonania przełożenia kolidującego uzbrojenia. 

g) w przypadku innych przeszkód uniemożliwiających prowadzenie robót, za które nie 

odpowiada wykonawca,  

Zmiana terminu określonego w umowie może nastąpić w sytuacji, gdy wykonanie przedmiotu 

umowy w terminie jest niemożliwe ze względu na wystąpienie obiektywnych przeszkód 

uniemożliwiających prowadzenie robót, za które nie odpowiada Wykonawca. 

h) ze względu na warunki geotechniczne, których nie można było przewidzieć, 

Zmiana terminu określonego w umowie może nastąpić w sytuacji, gdy wykonanie przedmiotu 

umowy w terminie jest niemożliwe ze względu na niekorzystne warunki geotechniczne ujawnione 

w toku prowadzonych robót budowlanych. 

i) w przypadku przedłużającej się niniejszej procedury przetargowej ponad pierwotnie 

ustalony termin związania ofertą, 

Zmiana terminu określonego w umowie może nastąpić w sytuacji, gdy procedura udzielenia 

zamówienia ulegnie przedłużeniu ponad pierwotnie ustalony termin związania ofertą.  

j) w przypadku konieczności wykonania robót zamiennych. 

Zmiana terminu określonego w umowie może nastąpić w sytuacji, gdy konieczne będzie 

wykonanie robót zamiennych, które nie są możliwe do wykonania w pierwotnie określonym 

terminie realizacji przedmiotu zamówienia. 

k) w przypadku konieczności wykonania zamówień dodatkowych, których wykonanie 

jest niezbędne dla wykonania przedmiotu Umowy,  

Zmiana terminu określonego w umowie może nastąpić w sytuacji, gdy wykonanie przedmiotu 

umowy w terminie jest niemożliwe ze względu na konieczność wykonania zamówień 

dodatkowych, których wykonanie jest niezbędne dla wykonania przedmiotu Umowy. 

l) w przypadku opóźnień w przyłączeniu do sieci zewnętrznych przez gestorów mediów, 

powstałych z przyczyn nie leżących po stronie Wykonawcy.  

Zmiana terminu określonego w umowie może nastąpić w sytuacji, gdy wykonanie przedmiotu 

umowy w terminie jest niemożliwe ze względu na opóźnienia w przyłączeniu do sieci 

zewnętrznych przez gestorów mediów. W takim przypadku termin zostanie wydłużony o czas 

niezbędny na wykonanie przyłączy. 
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m) na skutek decyzji służb, inspekcji i straży, które spowodują przerwanie lub czasowe 

zawieszenie realizacji zamówienia, 

Zmiana terminu określonego w umowie może nastąpić w sytuacji, gdy konieczne będzie 

przerwanie lub czasowe zawieszenie realizacji zamówienia, na skutek decyzji służb, inspekcji 

i straży. W takim przypadku termin realizacji umowy zostanie wydłużony o czas trwania 

zawieszenia realizacji zamówienia. 

n) w przypadku protestów mieszkańców lub innych osób prawnych i fizycznych.  

Zmiana terminu określonego w umowie może nastąpić w sytuacji wystąpienia protestów 

mieszkańców lub innych osób prawnych i fizycznych. W takim przypadku termin realizacji 

zostanie wydłużony o czas niezbędny do rozstrzygnięcia protestu. 

2) zmiany dotyczące wynagrodzenia: 

a) możliwa jest zmiana wysokości wynagrodzenia w przypadku zmiany stawki podatku 

od towarów i usług lub innych podatków/opłat mających wpływ na koszt realizacji 

zamówienia.  

Wartość wynagrodzenia określonego w umowie może ulec zmianie w przypadku zmiany stawki 

podatku od towarów i usług. W takiej sytuacji wynagrodzenie ulegnie zmianie w sposób 

odpowiedni – tak, aby odpowiadało zaktualizowanej stawce tego podatku dla zakresu objętego 

Umową, który na dzień zmiany stawki VAT nie został jeszcze rozliczony. 

b)  dopuszczalna jest waloryzacja wynagrodzenia: 

- w przypadku zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości 

minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 

10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, 

- w przypadku zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu 

zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, 

- w przypadku zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów 

kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych 

planach kapitałowych, 

o ile zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę; 

Wartość wynagrodzenia określonego w umowie może ulec zmianie w przypadkach, o których 

mowa powyżej, o ile zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez 

Wykonawcę. Warunkiem waloryzacji wynagrodzenia jest udokumentowanie przez wykonawcę 

wzrostu kosztu realizacji zamówienia, w szczególności przez przedłożenie przez Wykonawcę 

dokumentów potwierdzających zaistnienie okoliczności, o których mowa powyżej wraz 

z uzasadnieniem konieczności dokonania zmiany wynagrodzenia i wykazaniem wpływu zmian na 

koszt wykonania zamówienia. 

c) jeżeli nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie 

mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia, w taki sposób, że realizacja 

zamówienia na zasadach określonych w umowie, groziłaby nadmierną stratą dla 

Wykonawcy; 

Wartość wynagrodzenia określonego w umowie może ulec zmianie w przypadku zmiany 

powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację 

przedmiotu zamówienia, w taki sposób, że realizacja zamówienia na zasadach określonych 

w umowie, groziłaby nadmierną stratą dla Wykonawcy. 
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d) w przypadku konieczności ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy przez 

Zamawiającego ze względu na czynniki, których Zamawiający nie mógł przewidzieć 

w chwili zawierania umowy. 

Wartość wynagrodzenia określonego w umowie może ulec obniżeniu w przypadku ograniczenia 

zakresu rzeczowego przedmiotu umowy przez Zamawiającego ze względu na czynniki, których 

Zamawiający nie mógł przewidzieć w chwili zawierania umowy, przy czym wynagrodzenie 

umowne ulegnie obniżeniu o wartość robót objętych rezygnacją. 

3) pozostałe zmiany: 

a) zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy, 

(np. zmiana danych teleadresowych, zmiana formy zabezpieczenia należytego 

wykonania umowy itp.);  

b) w przypadku stwierdzenia rozbieżności lub niejasności w umowie, których nie można 

usunąć w inny sposób, a zmiana umowy będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności 

i doprecyzowanie umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisów przez strony, 

c) konieczność wprowadzania zmian będzie następstwem zmian wprowadzonych 

w umowach pomiędzy Zamawiającym a inną niż Wykonawca stroną w tym 

instytucjami nadzorującymi realizację projektu, w ramach którego realizowane jest 

zamówienie, 

d) zmiana strony umowy w sytuacji, gdy w prawa i obowiązki Wykonawcy wstąpi inny 

podmiot; 

- W szczególnych okolicznościach możliwa jest zmiana umowy polegająca na tym, iż w miejsce 

Wykonawcy, przejmując ogół jego praw i obowiązków, wstąpi inny podmiot, np. podwykonawca. 

- W szczególnych okolicznościach możliwa jest zmiana umowy polegająca na tym, iż prawa 

i obowiązki wszystkich członków konsorcjum/wszystkich Wykonawców wspólnie realizujących 

zamówienie/ przejmie jeden lub niektórzy z członków Konsorcjum /jeden lub niektórzy 

z Wykonawców wspólnie realizujących zamówienie/. 

e) zmiana w zakresie podwykonawstwa; 

- Możliwe jest samodzielne zrealizowanie umowy, pomimo zadeklarowania udziału 

podwykonawcy w realizacji zamówienia. 

- Możliwe jest zlecenie podwykonawcy innego zakresu zamówienia, aniżeli wskazany przez 

Wykonawcę w ofercie. 

- Możliwe jest zlecenie części zamówienia podwykonawcy, w sytuacji, gdy Wykonawca 

zadeklarował samodzielną realizację zamówienia. 

3. Warunkiem dokonania zmian, o których mowa powyżej jest:  

a) inicjowanie zmian przez wykonawcę lub zamawiającego,  

b) uzasadnienie zmiany prawidłową realizacją przedmiotu umowy,  

c) forma pisemna pod rygorem nieważności. 

4. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany ilości osób wykazanych w Załącznik Nr 2 do 

Umowy – pod warunkiem sporządzenia przez Wykonawcę pisemnego uzasadnienia 

wprowadzanej zmiany. Zamawiający po dokonaniu analizy przedłożonego wyjaśnienia, 

może wyrazić zgodę na proponowaną zmianę bądź je odrzucić z podaniem przyczyny.  

5. Dopuszczalne są zmiany umowy polegające na zmianie jakości lub innych parametrów 

charakterystycznych dla danego elementu robót lub zmiana technologii. Zastosowana 

zmiana musi być, co najmniej równoważna do rozwiązania projektowanego. 

W powyższym przypadku Wykonawca jest zobowiązany do przeprowadzenia 

uzgodnień z projektantem odnośnie proponowanych zmian i zapewnienia spełnienia 
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wszelkich wymagań z tym związanych, koniecznych do dopuszczenia do użytkowania 

obiektu wykonanego w ramach niniejszej umowy. 

6. Zmiany, o których mowa w ust. 4 - 5 nie wymagają sporządzania aneksu do umowy. 

XVIII. INFORMACJA O OBOWIĄZKU OSOBISTEGO WYKONANIA PRZEZ WYKONAWCĘ 

KLUCZOWYCH CZĘŚCI ZAMÓWIENIA 

Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę 

kluczowych części zamówienia. 

XIX. INFORMACJE I WYMAGANIA DOTYCZĄCE UMOWY O PODWYKONAWSTWO 

1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy. 

2. Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę części zamówienia, których wykonanie 

zamierza powierzyć podwykonawcom, i podania przez wykonawcę firm 

podwykonawców.  

3. W przypadku zamówień na roboty budowlane lub usługi, które mają być wykonane 

w miejscu podlegającym bezpośredniemu nadzorowi zamawiającego, zamawiający 

żąda, aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia wykonawca, o ile są już 

znane, podał nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców 

i osób do kontaktu z nimi, zaangażowanych w takie roboty budowlane lub usługi. 

Wykonawca zawiadamia zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o których 

mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazuje 

informacje na temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie 

zamierza powierzyć realizację robót budowlanych lub usług. 

4. Wykonawca lub podwykonawca zamówienia na roboty budowlane, zamierzający 

zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest 

obowiązany w trakcie realizacji zamówienia publicznego na roboty budowlane, do 

przedłożenia zamawiającemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca jest 

obowiązany dołączyć również zgodę wykonawcy na zawarcie umowy 

o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy. 

5. Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy przewidziany w umowie 

o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia faktury lub 

rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy roboty budowlanej. 

6. Zamawiający zastrzega możliwość zgłoszenia w formie pisemnej zastrzeżenia do 

projektu umowy o podwykonawstwo, gdy przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia 

dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia faktury lub rachunku. 

7. Zgłoszenie, o którym mowa w ust. 6 powinno nastąpić w terminie 14 dni od 

przedłożenia projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 

budowlane. 

8. Niezgłoszenie w terminie w formie pisemnej zastrzeżeń do przedłożonego projektu 

umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, uważa się za 

akceptację projektu przez Zamawiającego. 

9. Wykonawca lub podwykonawca zamówienia na roboty budowlane zobowiązany jest 

przedłożyć Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej 
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umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 

7 dni od dnia jej zawarcia. 

10. Zamawiający zastrzega możliwość zgłoszenia w formie pisemnej sprzeciwu do umowy 

o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, gdy przewiduje termin 

zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia faktury lub rachunku. 

11. Zgłoszenie, o którym mowa w ust. 10, powinno nastąpić w terminie 14 dni od 

przedłożenia umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane. 

12. Niezgłoszenie w terminie w formie pisemnej sprzeciwu do przedłożonej umowy 

o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, uważa się za akceptację 

umowy przez Zamawiającego. 

13. Powyższe zasady, określone w ust. 4 – 12 niniejszego rozdziału, mają odpowiednie 

zastosowanie także do wszelkich zmian umów o podwykonawstwo oraz umów i ich 

zmian zawieranych przez podwykonawców z dalszymi podwykonawcami. 

14. Wykonawca lub podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada 

Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy 

o podwykonawstwo lub jej zmiany, której przedmiotem są dostawy lub usługi, 

w terminie 7 dni od jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości 

mniejszej niż 0,5% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego, przy czym 

wyłączenie o którym mowa nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej 

niż 50 000 zł. 

15. W sytuacji, gdy w umowie lub jej zmianie, o której mowa w ust. 14, termin zapłaty 

wynagrodzenia jest dłuższy aniżeli 30 dni, zamawiający poinformuje o tym Wykonawcę 

i wezwie go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia 

o zapłatę kary umownej. 

16. W sytuacji zmiany albo rezygnacji z podwykonawcy przez Wykonawcę, dotyczącej 

podmiotu, na którego zasoby wykonawca powoływał się, na zasadach określonych 

w art. 22a ust. 1, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, 

wykonawca jest obowiązany wykazać zamawiającemu, że proponowany inny 

podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż 

podwykonawca, na którego zasoby wykonawca powoływał się w trakcie postępowania 

o udzielenie zamówienia. 

XX. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH 

WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 

PUBLICZNEGO  

1. Zasady, terminy oraz sposób korzystania ze środków ochrony prawnej szczegółowo 
regulują przepisy działu VI ustawy – Środki ochrony prawnej (art. 179 – 198 g ustawy). 

2. Środki ochrony prawnej określone w dziale VI przysługują Wykonawcy, a także innemu 
podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub 
może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy. 

3. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ, przysługują również 
organizacjom wpisanym na listę organizacji uprawnionych do wnoszenia środków ochrony 
prawnej, prowadzoną przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych. 

4. Terminy wnoszenia odwołań:  
1) Odwołanie wnosi się: w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności 

Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób 
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określony w art. 180 ust. 5 ustawy albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny 

sposób,  

2) Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz wobec postanowień SIWZ, 

wnosi się w terminie: 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii 

Europejskiej lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej.  

3) Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt. 1 i 2. wnosi się: w terminie 

10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było 

powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.  

5. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności 
Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania 
czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.  

6. Odwołanie powinno wskazywać czynności lub zaniechanie czynności Zamawiającego, 
której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie 
zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające 
wniesienie odwołania.  

7. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo w 
postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo 
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.  

8. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do 
wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed 
upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią 
odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii 
nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji 
elektronicznej.  

9. Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje 
skarga do sądu.  

10. Skargę wnosi się do sądu właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania 
zamawiającego za pośrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia doręczenia 
orzeczenia Izby, przesyłające jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi 
w placówce pocztowej operatora wyznaczonego jest równoznaczne z jej wniesieniem.  

11. W terminie 21 dni od dnia wydania orzeczenia skargę może wnieść także Prezes Urzędu. 
Prezes Urzędu może także przystąpić do toczącego się postępowania.  

XXI. POZOSTAŁE INFORMACJE 

1. Informacja o możliwości przeprowadzenia aukcji elektronicznej. 

Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej. 

2.  Informacja o możliwości zawarcia umowy ramowej. 

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 

3. Informacja o kosztach udziału w postępowaniu. 

Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 
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4. Informacja o możliwości rozliczenia w walutach obcych. 

Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych. 

5. Informacja o procentowej wartości ostatniej części wynagrodzenia za wykonanie 

umowy w sprawie zamówienia na roboty budowlane. 

Zamawiający określa procentową wartość ostatniej części wynagrodzenia za wykonanie 

umowy w sprawie zamówienia na roboty budowlane na poziomie 10%. Ostatnia część 

wynagrodzenia wyniesie nie mniej niż 10% całkowitej wartości wynagrodzenia należnego 

Wykonawcy z tytułu realizacji umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

6. Informacja o standardach jakościowych, o których mowa w art. 91 ust. 2a. 

Zamawiający nie określa standardów jakościowych realizacji przedmiotu zamówienia, 

ponieważ cena nie stanowi kryterium o wadze przekraczającej 60%. 

7. Klauzula informacyjna dla osób fizycznych z art. 13 RODO w celu związanym 

z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego. 

 
Obowiązki informacyjne wynikające z 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. 

 
Zgodnie z art 13 ust 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 
dyrektywy 95/46/WE (Rozporządzenie ogólne), niniejszym informujemy, iż: 

a) Administratorem Pana/Pani danych osobowych będzie Wójt Gminy Kroczyce, 
ul. Batalionów Chłopskich 29, 42-425 Kroczyce;. 

b) inspektor ochrony danych osobowych w Gminie Kroczyce jest dostępny pod adresem e-

mail: iod@kroczyce.pl, telefon/34 315 21 50 do 5. 
c) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu związanym z postępowaniem 

o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie 
Gminy Kroczyce – etap II”, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego oraz 
celów związanych z realizacją i rozliczaniem umowy zawartej w wyniku tego 
postępowania (o ile dojdzie do zawarcia umowy), na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) 
Rozporządzenia ogólnego, tj. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku 
prawnego ciążącego na administratorze; 

d) Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym określonym 
w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia publicznego. Konsekwencje niepodania określonych danych osobowych 
wynikają z ustawy Pzp; 

– Posiada Pani/Pan prawo do: 

– dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania 
danych osobowych7, 

                                                           

 

 

7 Skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 

ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego 

załączników. 

mailto:iod@kroczyce.pl
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– przenoszenia danych, 

– wniesienie sprzeciwu wobec przetwarzania.  
– w przypadkach i na warunkach określonych w Rozporządzeniu ogólnym; 

e) Pani/Pana dane osobowe mogą zostać udostępniane innym odbiorcom. Ewentualnymi 
odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym 
udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 
ustawy Pzp lub osoby/podmioty/organy kontrolujące, którym zamawiający 
zobowiązany jest udostępnić dokumentację postępowania. Pani/Pana dane mogą zostać 
również udostępnione w oparciu o  ustawę z dnia 6 września 2001 roku – o dostępie do 
informacji publicznej (Dz. U. 2018 r., poz. 1330). 

f) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres wynikający z obowiązujących 
przepisów prawa i obowiązków Zamawiającego związanych z objęciem zamówienia 
finansowaniem ze środków UE – tzn. przez okres niezbędny do przeprowadzenia 
kontroli postępowania i realizowanego Projektu;  

g) Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego – Prezesa 
Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzasadnione jest, że Pana/Pani dane osobowe 
przetwarzane są przez administratora niezgodnie z przepisami Rozporządzenia 
ogólnego.  

h) Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym 
w formie profilowania. 

i) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji 
międzynarodowej. 

j) Informacje podawane w przypadku pozyskiwania danych osobowych w sposób inny niż 
od osoby, której dane dotyczą. 

XXII. ZAŁĄCZNIKI 

1) Załącznik nr 1 do SIWZ Wzór formularza ofertowego 

2) Załącznik nr 2 do SIWZ Oświadczenie Wykonawcy (JEDZ) 

3) Załącznik nr 2a do SIWZ Instrukcja wypełniania JEDZ 

4)  Załącznik nr 3 do SIWZ Oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do 

tej samej grupy kapitałowej  

5) Załącznik nr 4 do SIWZ Wykaz robót budowlanych  

6) Załącznik nr 5 do SIWZ Wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji 

zamówienia publicznego 

7) Załącznik nr 6 do SIWZ Wzór umowy 

8) Załącznik nr 7 do SIWZ Instrukcja użytkownika systemu miniPortal 

9) Załącznik nr 8 do SIWZ Projekt budowlany – kanalizacja sanitarna 

10) Załącznik nr 8a do SIWZ Errata do dokumentacji technicznej – kanalizacja sanitarna 

11) Załącznik nr 9 do SIWZ Pozwolenie na budowę – kanalizacja – Śląski Urząd 

Wojewódzki 

                                                                                                                                                                                   
 

 

Prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze 

środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu 

publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego. 

W przypadku, gdy wykonanie obowiązków prawa dostępu, przysługującego osobie, której dane dotyczą, wymagałoby 
niewspółmiernie dużego wysiłku, zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji: 
 mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego. 
 mających w szczególności na celu sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia. 

Wystąpienie z żądaniem ograniczenia przetwarzania, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia 
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. 
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12) Załącznik nr 10 do SIWZ Pozwolenie na budowę – kanalizacja – Starostwo Powiatowe 

w Zawierciu 

13) Załącznik nr 11 do SIWZ Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót 

Budowlanych– kanalizacja sanitarna   

14) Załącznik nr 12 do SIWZ Projekt budowlany – Budowa odcinka wodociągu od 

ul. Jurajskiej do ul. Topolowej w Kroczycach 

15) Załącznik nr 12a do SIWZ Zaświadczenie o braku sprzeciwu do zgłoszenia zamiaru 

budowy odcinka wodociągu 

16) Załącznik nr 13 do SIWZ Specyfikacje Techniczne - Budowa odcinka wodociągu od 

ul. Jurajskiej do ul. Topolowej w Kroczycach  

17) Załącznik nr 14 do SIWZ Projekt budowlany – Przepompownia ścieków P1 (branża 

elektryczna) 

18) Załącznik nr 15 do SIWZ Projekt budowlany – Przepompownia ścieków P1 (branża 

sanitarna) 

19) Załącznik nr 16 do SIWZ Przedmiar robót  

20) Załącznik nr 17 do SIWZ Dokumentacja geotechniczna dla posadowienia sieci 

kanalizacyjnej w Gminie Kroczyce 
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Załącznik nr 1 do SIWZ – wzór formularza ofertowego 

.......................................................   GMINA KROCZYCE 

.....................................................   ul. Batalionów Chłopskich 29 

......................................................   42-425 Kroczyce  

.................................................... 

(nazwa i adres Wykonawcy) 

O F E R T A 

Odpowiadając na ogłoszenie Gminy Kroczyce dotyczące przetargu nieograniczonego na roboty 

budowlane związane z realizacją zadania pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie 

Gminy Kroczyce - etap II”, oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie 

z wymogami zawartymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia za cenę: 

CENA OFERTOWA …………………………….…………………………………………………..….. PLN brutto 

Słownie złotych:………………............................................................................................ 

Powyższa cena zawiera, doliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami, podatek VAT, który 

w dniu złożenia oferty wynosi:.............%, tj...........................................zł  

(słownie: …………………………………………………………………………..złotych). 
*Cena oferty brutto jest ceną ryczałtową i musi zawierać wszelkie koszty Wykonawcy związane z prawidłową 

i właściwą realizacją przedmiotu zamówienia, przy zastosowaniu obowiązujących norm, z uwzględnieniem 

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

oferty. 

 

Kryterium:  
Doświadczenie zawodowe osób wyznaczonych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia 

a) Kierownik budowy posiadający uprawnienia budowlane w co najmniej ograniczonym zakresie, 

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

gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych (branża sanitarna) 
 

Imię i nazwisko: 
 

 

NALEŻY ZAZNACZYĆ JEDEN WARIANT: 

 

 Wyznaczony do realizacji zamówienia kierownik budowy posiada doświadczenie przy kierowaniu 

robotami w branży sanitarnej przy budowie/przebudowie minimum 6 km kanalizacji sanitarnej,  

 Wyznaczony do realizacji zamówienia kierownik budowy posiada doświadczenie przy kierowaniu 

robotami w branży sanitarnej przy budowie/przebudowie minimum 5 km kanalizacji sanitarnej,  

 Wyznaczony do realizacji zamówienia kierownik budowy doświadczenie przy kierowaniu robotami 

w branży sanitarnej przy budowie/przebudowie minimum 4 km kanalizacji sanitarnej,  

 Wyznaczony do realizacji zamówienia kierownik budowy posiada doświadczenie przy kierowaniu 

robotami w branży sanitarnej przy budowie/przebudowie minimum 3 km kanalizacji sanitarnej,  

 Wyznaczony do realizacji zamówienia kierownik budowy posiada doświadczenie przy kierowaniu 

robotami w branży sanitarnej przy budowie/przebudowie minimum 2 km kanalizacji sanitarnej,  

 Wyznaczony do realizacji zamówienia kierownik budowy posiada doświadczenie przy kierowaniu 

robotami w branży sanitarnej przy budowie/przebudowie minimum 1 km kanalizacji sanitarnej,  

 Wyznaczony do realizacji zamówienia kierownik budowy posiada uprawnienia, ale nie posiada 

doświadczenia w kierowaniu robotami budowlanymi sanitarnymi. 

Informacje identyfikujące roboty budowlane, poświadczające posiadane doświadczenie: 
Nazwa zadania, 
nazwa i adres Zamawiającego, 
 data realizacji  
oraz długość kanalizacji w km: 

 

Nazwa zadania, 
nazwa i adres Zamawiającego, 
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 data realizacji  
oraz długość kanalizacji w km: 
Nazwa zadania, 
nazwa i adres Zamawiającego, 
 data realizacji  
oraz długość kanalizacji w km: 

 

b) Kierownik robót, posiadający uprawnienia budowlane w co najmniej ograniczonym zakresie 

w specjalności konstrukcyjno - budowlanej do kierowania robotami budowlanymi (branża 

budowlana) 

 

Imię i nazwisko: 
 

 

NALEŻY ZAZNACZYĆ JEDEN WARIANT: 

 

 Wyznaczony do realizacji zamówienia kierownik robót posiada doświadczenie przy kierowaniu 

robotami w branży budowlanej przy budowie/przebudowie minimum 3 przepompowni ścieków; 

 Wyznaczony do realizacji zamówienia kierownik robót posiada doświadczenie przy kierowaniu 

robotami w branży budowlanej przy budowie/przebudowie minimum 2 przepompowni ścieków; 

 Wyznaczony do realizacji zamówienia kierownik robót posiada doświadczenie przy kierowaniu 

robotami w branży budowlanej przy budowie/przebudowie minimum 1 przepompowni ścieków; 

 Wyznaczony do realizacji zamówienia kierownik robót posiada uprawnienia do kierowania, ale nie 

kierował robotami w branży budowlanej przy budowie/przebudowie przepompowni ścieków. 

 

Informacje identyfikujące roboty budowlane, poświadczające posiadane doświadczenie: 
Nazwa zadania, 
nazwa i adres Zamawiającego, 
 data realizacji  
oraz ilość przepompowni: 

 

Nazwa zadania, 
nazwa i adres Zamawiającego, 
 data realizacji  
oraz ilość przepompowni: 

 

Nazwa zadania, 
nazwa i adres Zamawiającego, 
 data realizacji  
oraz ilość przepompowni: 

 

c) Kierownik robót posiadający uprawnienia budowlane w co najmniej ograniczonym zakresie 
w specjalności inżynieryjnej drogowej (branża drogowa) 

 

Imię i nazwisko: 
 

 

NALEŻY ZAZNACZYĆ JEDEN WARIANT: 

 

 Wyznaczony do realizacji zamówienia kierownik robót posiada doświadczenie w kierowaniu robotami 

budowlanymi drogowymi o minimalnej łącznej długości 600 m bieżących lub powierzchni 2400 m2; 

 Wyznaczony do realizacji zamówienia kierownik robót posiada doświadczenie w kierowaniu robotami 

budowlanymi drogowymi o minimalnej łącznej długości 400 m bieżących lub powierzchni 1600 m2; 

 Wyznaczony do realizacji zamówienia kierownik robót posiada doświadczenie w kierowaniu robotami 

budowlanymi drogowymi o minimalnej łącznej długości 200 m bieżących lub powierzchni 800 m2; 

 Wyznaczony do realizacji zamówienia kierownik robót posiada uprawnienia, ale nie posiada 

doświadczenia w kierowaniu robotami budowlanymi drogowymi.  

 

Informacje identyfikujące roboty budowlane, poświadczające posiadane doświadczenie: 
Nazwa zadania, 
nazwa i adres Zamawiającego, 
 data realizacji  
oraz długość dróg w mb lub 
powierzchnia w m2: 

 

Nazwa zadania, 
nazwa i adres Zamawiającego, 
 data realizacji  
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oraz długość dróg w mb lub 
powierzchnia w m2: 
Nazwa zadania, 
nazwa i adres Zamawiającego, 
 data realizacji  
oraz długość dróg w mb lub 
powierzchnia w m2: 

 

d) Kierownik robót posiadający uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w co najmniej 
ograniczonym zakresie w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych 
i elektroenergetycznych (branża elektryczna). 

 

Imię i nazwisko: 
 

 

NALEŻY ZAZNACZYĆ JEDEN WARIANT: 

 

 Wyznaczony do realizacji zamówienia kierownik robót posiada doświadczenie w kierowaniu robotami 

budowlanymi w branży elektrycznej przy budowie/przebudowie minimum 3 przepompowni ścieków; 

 Wyznaczony do realizacji zamówienia kierownik robót posiada doświadczenie w kierowaniu robotami 

budowlanymi w branży elektrycznej przy budowie/przebudowie minimum 2 przepompowni ścieków; 

 Wyznaczony do realizacji zamówienia kierownik robót posiada doświadczenie w kierowaniu robotami 

budowlanymi w branży elektrycznej przy budowie/przebudowie minimum 1 przepompowni ścieków; 

 Wyznaczony do realizacji zamówienia kierownik robót posiada uprawnienia do kierowania, ale nie 

kierował robotami w branży elektrycznej przy budowie/przebudowie przepompowni ścieków. 

 

Informacje identyfikujące roboty budowlane, poświadczające posiadane doświadczenie: 
Nazwa zadania, 
nazwa i adres Zamawiającego, 
 data realizacji  
oraz ilość przepompowni: 

 

Nazwa zadania, 
nazwa i adres Zamawiającego, 
 data realizacji  
oraz ilość przepompowni: 

 

Nazwa zadania, 
nazwa i adres Zamawiającego, 
 data realizacji  
oraz ilość przepompowni: 

 

 
Kryterium: Okres gwarancji 

 Oferowany przez wykonawcę okres 
gwarancji: 

(min. 60 m-cy; max. 84 m-ce  
podlega punktowaniu) 

NALEŻY WPISAĆ OFEROWANY OKRES GWARANCJI: 
 

…………….. miesięcy/miesiące* 
(niewłaściwe wykreślić) 

 

Oświadczam(y), że: 

1) zapoznaliśmy się z warunkami podanymi przez Zamawiającego w SIWZ i nie wnosimy do 

nich żadnych zastrzeżeń; 

2) uzyskaliśmy wszelkie niezbędne informacje do przygotowania oferty i wykonania 

zamówienia; 

3) akceptujemy bez zastrzeżeń istotne postanowienia umowy oraz termin realizacji 

przedmiotu zamówienia podany przez Zamawiającego; 

4) uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez 60 dni od dnia upływu terminu 

składania ofert; 

5) akceptujemy warunki płatności określone przez Zamawiającego (termin płatności faktur - 

30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury);  

6) zobowiązujemy się do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez 

Zamawiającego;  

7) zamówienie zrealizujemy sami/przy udziale podwykonawców*(niewłaściwe wykreślić) 
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8) podwykonawcom zamierzamy powierzyć wykonanie następujących części zamówienia: 

a) ………….. 
b) ………….. 
Brak skreślenia w pkt 7 i niewypełnienie pola w pkt 8 oznaczać będzie, że Wykonawca nie powierzy 
podwykonawcom wykonania żadnej części zamówienia. 

9) nazwy/imiona i nazwiska/ podwykonawców, którym zamierzamy powierzyć wykonanie 

wyżej określonych części zamówienia: 

a) ………….. 
b) ………….. 
Nie wypełnienie pola w pkt 9 oznaczać będzie, że firmy podwykonawców, którym Wykonawca zamierza 
powierzyć wykonanie wskazanych w pkt 8 części zamówienia, nie są znane na etapie składania oferty. 

10) zobowiązujemy się do wniesienia najpóźniej w dniu zawarcia umowy zabezpieczenia 

należytego wykonania umowy w wysokości 5 % ceny ofertowej brutto;  

11) udzielamy Zamawiającemu rękojmi na okres zrównany z okresem gwarancji. 

12) Oświadczam, że wybór oferty nie prowadzi / prowadzi* do powstania u zamawiającego 

obowiązku podatkowego *(niewłaściwe wykreślić) 

 
Poniższe oświadczenie należy wypełnić jedynie w przypadku, gdy wybór oferty prowadzić będzie do powstania 
u zamawiającego obowiązku podatkowego. 

 
W związku z tym, że wybór oferty prowadzi do powstania u zamawiającego obowiązku 
podatkowego, podaję: 
………………………………………………………………………………………………………… 

Wykonawca, składając ofertę zobowiązany jest poinformować zamawiającego, czy wybór oferty 

będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę 

(rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, 

oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.  

Niewypełnienie pola w pkt 12 oznaczać będzie, że wybór oferty Wykonawcy nie będzie prowadzić do powstania u 

zamawiającego obowiązku podatkowego. 

13) Oświadczam, że należę/nie należę do sektora MŚP8(niewłaściwe wykreślić) 
W przypadku braku skreślenia w pkt 13 Zamawiający przyjmie dla celów zamieszczenia informacji w ogłoszeniu 

o udzieleniu zamówienia, że Wykonawca należy do sektora MŚP 

14) Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 

RODO9 wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio 

pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym 

postępowaniu10. 

 

 

                                                           

 

 

8  [MŚP - Zalecenie Komisji z dnia 6 maja 2003 r. dotyczące definicji mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw (Dz.U. 

L 124 z 20.5.2003, s. 36). Te informacje są wymagane wyłącznie do celów statystycznych.  

Mikroprzedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie 
przekracza 2 milionów EUR.  

Małe przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie 

przekracza 10 milionów EUR.  
Średnie przedsiębiorstwa: przedsiębiorstwa, które nie są mikroprzedsiębiorstwami ani małymi przedsiębiorstwami i które zatrudniają 

mniej niż 250 osób i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów EUR] 
9  rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w 

związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 

(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1). 

10 W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie 

stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa 
(usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie). 
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Informacje dotyczące Wykonawcy:  

Adres, na który Zamawiający powinien przesyłać ewentualną korespondencję: 

............................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................. 

Numer telefonu:………………………………………………………………………………………….. 

Adres email: ……………………………………………………………………………………………….. 

Adres skrzynki ePUAP: ………………………………………………………………………………… 

 

 

 

....................................... dnia................. ………… roku 

Miejscowość, data 
 
 

UWAGA! OFERTĘ NALEŻY PODPISAĆ KWALIFIKOWANYM  PODPISEM ELEKTRONICZNYM



 

Załącznik nr 2 do SIWZ – OŚWIADCZENIE WYKONAWCY  
 

STANDARDOWY FORMULARZ JEDNOLITEGO EUROPEJSKIEGO DOKUMENTU ZAMÓWIENIA 

Część I: Informacje dotyczące postępowania o udzielenie zamówienia oraz instytucji 
zamawiającej lub podmiotu zamawiającego 

 W przypadku postępowań o udzielenie zamówienia, w ramach których zaproszenie do ubiegania 
się o zamówienie opublikowano w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, informacje wymagane 
w części I zostaną automatycznie wyszukane, pod warunkiem że do utworzenia i wypełnienia 
jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia wykorzystany zostanie elektroniczny serwis 

poświęcony jednolitemu europejskiemu dokumentowi zamówienia11. Adres publikacyjny 

stosownego ogłoszenia12 w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej: 

Dz.U. UE S 243 - 2019, 17/12/2019, strona 243,  

Numer ogłoszenia w Dz.U. S: 2019/S 243-596178 

Jeżeli nie opublikowano zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w Dz.U., instytucja 
zamawiająca lub podmiot zamawiający muszą wypełnić informacje umożliwiające jednoznaczne 
zidentyfikowanie postępowania o udzielenie zamówienia: 

W przypadku gdy publikacja ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej nie jest 
wymagana, proszę podać inne informacje umożliwiające jednoznaczne zidentyfikowanie 
postępowania o udzielenie zamówienia (np. adres publikacyjny na poziomie krajowym): [….] 

INFORMACJE NA TEMAT POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 

Informacje wymagane w części I zostaną automatycznie wyszukane, pod warunkiem że wyżej 

wymieniony elektroniczny serwis poświęcony jednolitemu europejskiemu dokumentowi 

zamówienia zostanie wykorzystany do utworzenia i wypełnienia tego dokumentu. W 

przeciwnym przypadku informacje te musi wypełnić wykonawca. 

Tożsamość zamawiającego13 Odpowiedź:  

Nazwa:  [Gmina Kroczyce] 

Jakiego zamówienia dotyczy niniejszy 

dokument? 

Odpowiedź:  

Tytuł lub krótki opis udzielanego zamówienia14: [„Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie 

Gminy Kroczyce - etap II”] 

Numer referencyjny nadany sprawie przez 

instytucję zamawiającą lub podmiot zamawiający 

(jeżeli dotyczy)15: 

UG-V-271.00008.2019 

Wszystkie pozostałe informacje we wszystkich sekcjach jednolitego europejskiego dokumentu 

zamówienia powinien wypełnić wykonawca. 

                                                           

 

 

11 Służby Komisji udostępnią instytucjom zamawiającym, podmiotom zamawiającym, wykonawcom, dostawcom usług 
elektronicznych i innym zainteresowanym stronom bezpłatny elektroniczny serwis poświęcony jednolitemu europejskiemu 
dokumentowi zamówienia. 
12 W przypadku instytucji zamawiających: wstępne ogłoszenie informacyjne wykorzystywane jako zaproszenie do 
ubiegania się o zamówienie albo ogłoszenie o zamówieniu. 
W przypadku podmiotów zamawiających: okresowe ogłoszenie informacyjne wykorzystywane jako zaproszenie do ubiegania 
się o zamówienie, ogłoszenie o zamówieniu lub ogłoszenie o istnieniu systemu kwalifikowania. 
13 Informacje te należy skopiować z sekcji I pkt I.1 stosownego ogłoszenia. W przypadku wspólnego zamówienia proszę 
podać nazwy wszystkich uczestniczących zamawiających. 
14 Zob. pkt II.1.1 i II.1.3 stosownego ogłoszenia. 
15 Zob. pkt II.1.1 stosownego ogłoszenia. 
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Część II: Informacje dotyczące wykonawcy 

A: INFORMACJE NA TEMAT WYKONAWCY 
Identyfikacja: 

Odpowiedź: 

Nazwa: [   ] 

Numer VAT, jeżeli dotyczy: 

Jeżeli numer VAT nie ma zastosowania, proszę 
podać inny krajowy numer identyfikacyjny, jeżeli 
jest wymagany i ma zastosowanie. 

[   ] 

[   ] 

Adres pocztowy:  [……] 

Osoba lub osoby wyznaczone do kontaktów16: 

Telefon: 

Adres e-mail: 

Adres internetowy (adres www) (jeżeli dotyczy): 

[……] 

[……] 

[……] 

[……] 

Informacje ogólne: Odpowiedź: 

Czy wykonawca jest mikroprzedsiębiorstwem 

bądź małym lub średnim przedsiębiorstwem17? 

[] Tak [] Nie 

Jedynie w przypadku gdy zamówienie jest 

zastrzeżone18: czy wykonawca jest zakładem 
pracy chronionej, „przedsiębiorstwem 

społecznym”19 lub czy będzie realizował 
zamówienie w ramach programów zatrudnienia 
chronionego? 
Jeżeli tak, 
jaki jest odpowiedni odsetek pracowników 
niepełnosprawnych lub defaworyzowanych? 
Jeżeli jest to wymagane, proszę określić, do której 
kategorii lub których kategorii pracowników 
niepełnosprawnych lub defaworyzowanych należą 
dani pracownicy. 

[] Tak [] Nie 
 
 
 
 
 
[…] 
 
 
[….] 
 

Jeżeli dotyczy, czy wykonawca jest wpisany do 
urzędowego wykazu zatwierdzonych 

[] Tak [] Nie [] Nie dotyczy 

                                                           

 

 

16
 Proszę powtórzyć informacje dotyczące osób wyznaczonych do kontaktów tyle razy, ile jest to konieczne. 

17 Por. zalecenie Komisji z dnia 6 maja 2003 r. dotyczące definicji mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich 
przedsiębiorstw (Dz.U. L 124 z 20.5.2003, s. 36). Te informacje są wymagane wyłącznie do celów statystycznych.  
Mikroprzedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 osób i którego roczny obrót lub roczna suma 
bilansowa nie przekracza 2 milionów EUR. 
Małe przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa 
nie przekracza 10 milionów EUR. 
Średnie przedsiębiorstwa: przedsiębiorstwa, które nie są mikroprzedsiębiorstwami ani małymi przedsiębiorstwami i 
które zatrudniają mniej niż 250 osób i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR lub roczna suma bilansowa 
nie przekracza 43 milionów EUR. 
18 Zob. ogłoszenie o zamówieniu, pkt III.1.5. 
19 Tj. przedsiębiorstwem, którego głównym celem jest społeczna i zawodowa integracja osób niepełnosprawnych lub 
defaworyzowanych. 
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wykonawców lub posiada równoważne 
zaświadczenie (np. w ramach krajowego systemu 
(wstępnego) kwalifikowania)? 

Jeżeli tak: 

Proszę udzielić odpowiedzi w pozostałych 
fragmentach niniejszej sekcji, w sekcji B i, w 
odpowiednich przypadkach, sekcji C niniejszej 
części, uzupełnić część V (w stosownych 
przypadkach) oraz w każdym przypadku 
wypełnić i podpisać część VI.  

a) Proszę podać nazwę wykazu lub zaświadczenia i 
odpowiedni numer rejestracyjny lub numer 
zaświadczenia, jeżeli dotyczy: 
b) Jeżeli poświadczenie wpisu do wykazu lub 
wydania zaświadczenia jest dostępne w formie 
elektronicznej, proszę podać: 
 
c) Proszę podać dane referencyjne stanowiące 
podstawę wpisu do wykazu lub wydania 
zaświadczenia oraz, w stosownych przypadkach, 

klasyfikację nadaną w urzędowym wykazie20: 
d) Czy wpis do wykazu lub wydane zaświadczenie 
obejmują wszystkie wymagane kryteria 
kwalifikacji? 
Jeżeli nie: 
Proszę dodatkowo uzupełnić brakujące 
informacje w części IV w sekcjach A, B, C lub D, 
w zależności od przypadku.  
WYŁĄCZNIE jeżeli jest to wymagane w 
stosownym ogłoszeniu lub dokumentach 
zamówienia: 
e) Czy wykonawca będzie w stanie przedstawić 
zaświadczenie odnoszące się do płatności składek 
na ubezpieczenie społeczne i podatków lub 
przedstawić informacje, które umożliwią instytucji 
zamawiającej lub podmiotowi zamawiającemu 
uzyskanie tego zaświadczenia bezpośrednio za 
pomocą bezpłatnej krajowej bazy danych w 
dowolnym państwie członkowskim? 
Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w 
formie elektronicznej, proszę wskazać:  

 
 
 
 
 
 
 

a) [……] 
 
 

b) (adres internetowy, wydający urząd lub organ, 
dokładne dane referencyjne dokumentacji): 
[……][……][……][……] 
c) [……] 
 
 
 
d) [] Tak [] Nie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
e) [] Tak [] Nie 
 
 
 
 
 
 
 
 
(adres internetowy, wydający urząd lub organ, 
dokładne dane referencyjne dokumentacji): 
[……][……][……][……] 

Rodzaj uczestnictwa: 
Odpowiedź: 

Czy wykonawca bierze udział w postępowaniu o 
udzielenie zamówienia wspólnie z innymi 

wykonawcami21? 

[] Tak [] Nie 

Jeżeli tak, proszę dopilnować, aby pozostali uczestnicy przedstawili odrębne jednolite europejskie 
dokumenty zamówienia. 

                                                           

 

 

20
 Dane referencyjne i klasyfikacja, o ile istnieją, są określone na zaświadczeniu. 

21 Zwłaszcza w ramach grupy, konsorcjum, spółki joint venture lub podobnego podmiotu. 
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Jeżeli tak: 
a) Proszę wskazać rolę wykonawcy w grupie 
(lider, odpowiedzialny za określone zadania itd.): 
b) Proszę wskazać pozostałych wykonawców 
biorących wspólnie udział w postępowaniu o 
udzielenie zamówienia: 
c) W stosownych przypadkach nazwa grupy 
biorącej udział: 

 
a): [……] 
 
 
b): [……] 
 
 
c): [……] 

Części Odpowiedź: 

W stosownych przypadkach wskazanie części 
zamówienia, w odniesieniu do której (których) 
wykonawca zamierza złożyć ofertę. 

[   ] 

B: INFORMACJE NA TEMAT PRZEDSTAWICIELI WYKONAWCY 

W stosownych przypadkach proszę podać imię i nazwisko (imiona i nazwiska) oraz adres(-y) osoby (osób) 

upoważnionej(-ych) do reprezentowania wykonawcy na potrzeby niniejszego postępowania o udzielenie 

zamówienia: 

Osoby upoważnione do reprezentowania, o ile 

istnieją: 

Odpowiedź: 

Imię i nazwisko,  

wraz z datą i miejscem urodzenia, jeżeli są 

wymagane:  

[……], 

[……] 

Stanowisko/Działający(-a) jako: [……] 

Adres pocztowy: [……] 

Telefon: [……] 

Adres e-mail: [……] 

W razie potrzeby proszę podać szczegółowe 

informacje dotyczące przedstawicielstwa (jego 

form, zakresu, celu itd.): 

[……] 

C: INFORMACJE NA TEMAT POLEGANIA NA ZDOLNOŚCI INNYCH PODMIOTÓW 

Zależność od innych podmiotów: Odpowiedź: 

Czy wykonawca polega na zdolności innych 

podmiotów w celu spełnienia kryteriów 

kwalifikacji określonych poniżej w części IV oraz 

(ewentualnych) kryteriów i zasad określonych 

poniżej w części V?  

[] Tak [] Nie 

Jeżeli tak, proszę przedstawić – dla każdego z podmiotów, których to dotyczy – odrębny formularz 

jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia zawierający informacje wymagane w niniejszej 

części sekcja A i B oraz w części III, należycie wypełniony i podpisany przez dane podmioty.  

Należy zauważyć, że dotyczy to również wszystkich pracowników technicznych lub służb technicznych, 

nienależących bezpośrednio do przedsiębiorstwa danego wykonawcy, w szczególności tych 

odpowiedzialnych za kontrolę jakości, a w przypadku zamówień publicznych na roboty budowlane – 
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tych, do których wykonawca będzie mógł się zwrócić o wykonanie robót budowlanych.  

O ile ma to znaczenie dla określonych zdolności, na których polega wykonawca, proszę dołączyć – dla 

każdego z podmiotów, których to dotyczy – informacje wymagane w częściach IV i V22. 

D: INFORMACJE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCÓW, NA KTÓRYCH ZDOLNOŚCI WYKONAWCA NIE POLEGA 

(Sekcja, którą należy wypełnić jedynie w przypadku gdy instytucja zamawiająca lub podmiot 
zamawiający wprost tego zażąda.) 

Podwykonawstwo: Odpowiedź: 

Czy wykonawca zamierza zlecić osobom trzecim 

podwykonawstwo jakiejkolwiek części 

zamówienia? 

[] Tak [] Nie 

Jeżeli tak i o ile jest to wiadome, proszę podać 

wykaz proponowanych podwykonawców:  

[…] 

Jeżeli instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający wyraźnie żąda przedstawienia tych 
informacji oprócz informacji wymaganych w niniejszej sekcji, proszę przedstawić – dla każdego 
podwykonawcy (każdej kategorii podwykonawców), których to dotyczy – informacje wymagane 
w niniejszej części sekcja A i B oraz w części III. 

  

                                                           

 

 

22
 Np. dla służb technicznych zaangażowanych w kontrolę jakości: część IV, sekcja C, pkt 3. 
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Część III: Podstawy wykluczenia 

A: PODSTAWY ZWIĄZANE Z WYROKAMI SKAZUJĄCYMI ZA PRZESTĘPSTWO 

W art. 57 ust. 1 dyrektywy 2014/24/UE określono następujące powody wykluczenia: 

1. udział w organizacji przestępczej23; 

2. korupcja24; 

3. nadużycie finansowe25; 

4. przestępstwa terrorystyczne lub przestępstwa związane z działalnością 

terrorystyczną26 

5. pranie pieniędzy lub finansowanie terroryzmu27 

6. praca dzieci i inne formy handlu ludźmi28. 

Podstawy związane z wyrokami skazującymi za 

przestępstwo na podstawie przepisów 

krajowych stanowiących wdrożenie podstaw 

określonych w art. 57 ust. 1 wspomnianej 

dyrektywy: 

Odpowiedź: 

Czy w stosunku do samego wykonawcy bądź 

jakiejkolwiek osoby będącej członkiem organów 

administracyjnych, zarządzających lub 

nadzorczych wykonawcy, lub posiadającej w 

przedsiębiorstwie wykonawcy uprawnienia do 

reprezentowania, uprawnienia decyzyjne lub 

kontrolne, wydany został prawomocny wyrok z 

jednego z wyżej wymienionych powodów, 

orzeczeniem sprzed najwyżej pięciu lat lub w 

którym okres wykluczenia określony 

bezpośrednio w wyroku nadal obowiązuje?  

[] Tak [] Nie 

Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w 

formie elektronicznej, proszę wskazać: (adres 

internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne 

dane referencyjne dokumentacji): 

[……][……][……][……]29 

Jeżeli tak, proszę podać30: 

a) datę wyroku, określić, których spośród punktów 

1–6 on dotyczy, oraz podać powód(-ody) skazania; 

 

a) data: [   ], punkt(-y): [   ], powód(-ody): [   ]  

 

                                                           

 

 

23 Zgodnie z definicją zawartą w art. 2 decyzji ramowej Rady 2008/841/WSiSW z dnia 24 października 2008 r. w sprawie 
zwalczania przestępczości zorganizowanej (Dz.U. L 300 z 11.11.2008, s. 42). 
24 Zgodnie z definicją zawartą w art. 3 Konwencji w sprawie zwalczania korupcji urzędników Wspólnot Europejskich i 
urzędników państw członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. C 195 z 25.6.1997, s. 1) i w art. 2 ust. 1 decyzji ramowej Rady 
2003/568/WSiSW z dnia 22 lipca 2003 r. w sprawie zwalczania korupcji w sektorze prywatnym (Dz.U. L 192 z 31.7.2003, s. 54). 
Ta podstawa wykluczenia obejmuje również korupcję zdefiniowaną w prawie krajowym instytucji zamawiającej (podmiotu 
zamawiającego) lub wykonawcy. 
25 W rozumieniu art. 1 Konwencji w sprawie ochrony interesów finansowych Wspólnot Europejskich (Dz.U. C 316 
z 27.11.1995, s. 48). 
26 Zgodnie z definicją zawartą w art. 1 i 3 decyzji ramowej Rady z dnia 13 czerwca 2002 r. w sprawie zwalczania 
terroryzmu (Dz.U. L 164 z 22.6.2002, s. 3). Ta podstawa wykluczenia obejmuje również podżeganie do popełnienia przestępstwa, 
pomocnictwo, współsprawstwo lub usiłowanie popełnienia przestępstwa, o których mowa w art. 4 tejże decyzji ramowej. 
27 Zgodnie z definicją zawartą w art. 1 dyrektywy 2005/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 października 
2005 r. w sprawie przeciwdziałania korzystaniu z systemu finansowego w celu prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu 
(Dz.U. L 309 z 25.11.2005, s. 15). 
28 Zgodnie z definicją zawartą w art. 2 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/36/UE z dnia 5 kwietnia 2011 r. 
w sprawie zapobiegania handlowi ludźmi i zwalczania tego procederu oraz ochrony ofiar, zastępującej decyzję ramową Rady 
2002/629/WSiSW (Dz.U. L 101 z 15.4.2011, s. 1). 
29 Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne. 
30 Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne. 
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b) wskazać, kto został skazany [ ]; 

c) w zakresie, w jakim zostało to bezpośrednio 

ustalone w wyroku: 

 

b) [……] 

c) długość okresu wykluczenia [……] oraz punkt(-

y), którego(-ych) to dotyczy. 

Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w 

formie elektronicznej, proszę wskazać: (adres 

internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne 

dane referencyjne dokumentacji): 

[……][……][……][……]31 

W przypadku skazania, czy wykonawca 

przedsięwziął środki w celu wykazania swojej 

rzetelności pomimo istnienia odpowiedniej 

podstawy wykluczenia32 („samooczyszczenie”)? 

[] Tak [] Nie  

Jeżeli tak, proszę opisać przedsięwzięte środki33: [……] 

B: PODSTAWY ZWIĄZANE Z PŁATNOŚCIĄ PODATKÓW LUB SKŁADEK NA UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE  

Płatność podatków lub składek na 

ubezpieczenie społeczne: 

Odpowiedź: 

Czy wykonawca wywiązał się ze wszystkich 

obowiązków dotyczących płatności podatków 

lub składek na ubezpieczenie społeczne, 

zarówno w państwie, w którym ma siedzibę, jak i 

w państwie członkowskim instytucji zamawiającej 

lub podmiotu zamawiającego, jeżeli jest ono inne 

niż państwo siedziby? 

[] Tak [] Nie 

 

 

 

Jeżeli nie, proszę wskazać: 

a) państwo lub państwo członkowskie, którego to 

dotyczy; 

b) jakiej kwoty to dotyczy? 

c) w jaki sposób zostało ustalone to naruszenie 

obowiązków: 

1) w trybie decyzji sądowej lub administracyjnej: 

– Czy ta decyzja jest ostateczna i 
wiążąca? 

– Proszę podać datę wyroku lub 
decyzji. 

– W przypadku wyroku, o ile 
została w nim bezpośrednio 
określona, długość okresu 

Podatki 
Składki na 

ubezpieczenia 

społeczne 

a) [……] 

 

b) [……] 

 

 

c1) [] Tak [] Nie 

– [] Tak [] Nie 

– [……] 
 

– [……] 
 
 

 

a) [……] 

 

b) [……] 

 

 

c1) [] Tak [] Nie 

– [] Tak [] Nie 

– [……] 
 

– [……] 
 
 

 

                                                           

 

 

31 Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne. 
32 Zgodnie z przepisami krajowymi wdrażającymi art. 57 ust. 6 dyrektywy 2014/24/UE. 
33 Uwzględniając charakter popełnionych przestępstw (jednorazowe, powtarzające się, systematyczne itd.), objaśnienie 
powinno wykazywać stosowność przedsięwziętych środków.  
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wykluczenia: 

2) w inny sposób? Proszę sprecyzować, w jaki: 

d) Czy wykonawca spełnił lub spełni swoje 

obowiązki, dokonując płatności należnych 

podatków lub składek na ubezpieczenie społeczne, 

lub też zawierając wiążące porozumienia w celu 

spłaty tych należności, obejmujące w stosownych 

przypadkach narosłe odsetki lub grzywny? 

c2) [ …] 

 

d) [] Tak [] Nie 

Jeżeli tak, proszę podać 

szczegółowe informacje 

na ten temat: [……] 

c2) [ …] 

 

d) [] Tak [] Nie 

Jeżeli tak, proszę podać 

szczegółowe informacje 

na ten temat: [……] 

Jeżeli odnośna dokumentacja dotycząca płatności 

podatków lub składek na ubezpieczenie społeczne 

jest dostępna w formie elektronicznej, proszę 

wskazać: 

(adres internetowy, wydający urząd lub organ, 

dokładne dane referencyjne dokumentacji): 34 

[……][……][……] 

C: PODSTAWY ZWIĄZANE Z NIEWYPŁACALNOŚCIĄ, KONFLIKTEM INTERESÓW LUB WYKROCZENIAMI ZAWODOWYMI35 

Należy zauważyć, że do celów niniejszego zamówienia niektóre z poniższych podstaw 

wykluczenia mogą być zdefiniowane bardziej precyzyjnie w prawie krajowym, w stosownym 

ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia. Tak więc prawo krajowe może na przykład 

stanowić, że pojęcie „poważnego wykroczenia zawodowego” może obejmować kilka różnych 

postaci zachowania stanowiącego wykroczenie.  

Informacje dotyczące ewentualnej 

niewypłacalności, konfliktu interesów lub 

wykroczeń zawodowych 

Odpowiedź: 

Czy wykonawca, wedle własnej wiedzy, naruszył 

swoje obowiązki w dziedzinie prawa 

środowiska, prawa socjalnego i prawa pracy36? 

[] Tak [] Nie 

Jeżeli tak, czy wykonawca przedsięwziął środki w 

celu wykazania swojej rzetelności pomimo 

istnienia odpowiedniej podstawy wykluczenia 

(„samooczyszczenie”)? 

[] Tak [] Nie 

Jeżeli tak, proszę opisać przedsięwzięte środki: 

[……] 

Czy wykonawca znajduje się w jednej z 
następujących sytuacji: 
a) zbankrutował; lub 
b) prowadzone jest wobec niego postępowanie 
upadłościowe lub likwidacyjne; lub 
c) zawarł układ z wierzycielami; lub 
d) znajduje się w innej tego rodzaju sytuacji 
wynikającej z podobnej procedury przewidzianej 
w krajowych przepisach ustawowych i 

wykonawczych37; lub 
e) jego aktywami zarządza likwidator lub sąd; lub 
f) jego działalność gospodarcza jest zawieszona? 

[] Tak [] Nie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 

 

34 Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne. 
35 Zob. art. 57 ust. 4 dyrektywy 2014/24/WE. 
36 O których mowa, do celów niniejszego zamówienia, w prawie krajowym, w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach 
zamówienia bądź w art. 18 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE. 
37 Zob. przepisy krajowe, stosowne ogłoszenie lub dokumenty zamówienia. 
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Jeżeli tak: 

– Proszę podać szczegółowe informacje: 

– Proszę podać powody, które pomimo 
powyższej sytuacji umożliwiają 
realizację zamówienia, z 
uwzględnieniem mających zastosowanie 
przepisów krajowych i środków 
dotyczących kontynuowania działalności 

gospodarczej38. 

Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w 
formie elektronicznej, proszę wskazać: 

 

 

 

 

– [……] 

–    [……] 
 
(adres internetowy, wydający urząd lub organ, 
dokładne dane referencyjne dokumentacji): 
[……][……][……] 

Czy wykonawca jest winien poważnego 

wykroczenia zawodowego39?  
Jeżeli tak, proszę podać szczegółowe informacje na 
ten temat: 

[] Tak [] Nie 

 

 [……] 

Jeżeli tak, czy wykonawca przedsięwziął środki w 

celu samooczyszczenia? [] Tak [] Nie 

Jeżeli tak, proszę opisać przedsięwzięte środki: 

[……] 

Czy wykonawca zawarł z innymi wykonawcami 
porozumienia mające na celu zakłócenie 
konkurencji? 
Jeżeli tak, proszę podać szczegółowe informacje 
na ten temat: 

[] Tak [] Nie 

 

 

[…] 

Jeżeli tak, czy wykonawca przedsięwziął środki w 

celu samooczyszczenia? [] Tak [] Nie 

Jeżeli tak, proszę opisać przedsięwzięte środki: 

[……] 

Czy wykonawca wie o jakimkolwiek konflikcie 

interesów40 spowodowanym jego udziałem w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia? 
Jeżeli tak, proszę podać szczegółowe informacje 
na ten temat: 

[] Tak [] Nie 

 

 

[…] 

Czy wykonawca lub przedsiębiorstwo związane z 
wykonawcą doradzał(-o) instytucji zamawiającej 
lub podmiotowi zamawiającemu bądź był(-o) w 
inny sposób zaangażowany(-e) w 
przygotowanie postępowania o udzielenie 
zamówienia? 
Jeżeli tak, proszę podać szczegółowe informacje 
na ten temat: 

[] Tak [] Nie 

 

 

 

[…] 

Czy wykonawca znajdował się w sytuacji, w której 
wcześniejsza umowa w sprawie zamówienia 
publicznego, wcześniejsza umowa z podmiotem 

[] Tak [] Nie 

 

 

                                                           

 

 

38 Nie trzeba podawać tych informacji, jeżeli wykluczenie wykonawców w jednym z przypadków wymienionych w lit. a)–f) 

stało się obowiązkowe na mocy obowiązującego prawa krajowego bez żadnej możliwości odstępstwa w sytuacji, gdy wykonawcy 

są pomimo to w stanie zrealizować zamówienie. 
39 W stosownych przypadkach zob. definicje w prawie krajowym, stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia. 
40 Wskazanym w prawie krajowym, stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia. 
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zamawiającym lub wcześniejsza umowa w sprawie 
koncesji została rozwiązana przed czasem, lub w 
której nałożone zostało odszkodowanie bądź inne 
porównywalne sankcje w związku z tą 
wcześniejszą umową? 
Jeżeli tak, proszę podać szczegółowe informacje 
na ten temat: 

 

 

 

[…] 

Jeżeli tak, czy wykonawca przedsięwziął środki w 

celu samooczyszczenia? [] Tak [] Nie 

Jeżeli tak, proszę opisać przedsięwzięte środki: 

[……] 

Czy wykonawca może potwierdzić, że: 
nie jest winny poważnego wprowadzenia w błąd 
przy dostarczaniu informacji wymaganych do 
weryfikacji braku podstaw wykluczenia lub do 
weryfikacji spełnienia kryteriów kwalifikacji; 
b) nie zataił tych informacji; 
c) jest w stanie niezwłocznie przedstawić 
dokumenty potwierdzające wymagane przez 
instytucję zamawiającą lub podmiot zamawiający; 
oraz 
d) nie przedsięwziął kroków, aby w bezprawny 
sposób wpłynąć na proces podejmowania decyzji 
przez instytucję zamawiającą lub podmiot 
zamawiający, pozyskać informacje poufne, które 
mogą dać mu nienależną przewagę w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia, lub 
wskutek zaniedbania przedstawić wprowadzające 
w błąd informacje, które mogą mieć istotny wpływ 
na decyzje w sprawie wykluczenia, kwalifikacji lub 
udzielenia zamówienia? 

[] Tak [] Nie 

D: INNE PODSTAWY WYKLUCZENIA, KTÓRE MOGĄ BYĆ PRZEWIDZIANE W PRZEPISACH KRAJOWYCH PAŃSTWA 

CZŁONKOWSKIEGO INSTYTUCJI ZAMAWIAJĄCEJ LUB PODMIOTU ZAMAWIAJĄCEGO 

Podstawy wykluczenia o charakterze 

wyłącznie krajowym 

Odpowiedź: 

Czy mają zastosowanie podstawy wykluczenia o 

charakterze wyłącznie krajowym określone w 

stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach 

zamówienia? 

Jeżeli dokumentacja wymagana w stosownym 

ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia jest 

dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: 

[] Tak [] Nie 

 

 

 

(adres internetowy, wydający urząd lub organ, 

dokładne dane referencyjne dokumentacji): 

[……][……][……]41 

W przypadku gdy ma zastosowanie 

którakolwiek z podstaw wykluczenia o 

charakterze wyłącznie krajowym, czy 

wykonawca przedsięwziął środki w celu 

samooczyszczenia?  

Jeżeli tak, proszę opisać przedsięwzięte środki:  

[] Tak [] Nie 

 

 

[……] 

  

                                                           

 

 

41 Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne. 
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Część IV: Kryteria kwalifikacji 

W odniesieniu do kryteriów kwalifikacji (sekcja  lub sekcje A–D w niniejszej części) wykonawca 

oświadcza, że: 

: OGÓLNE OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE WSZYSTKICH KRYTERIÓW KWALIFIKACJI 

Wykonawca powinien wypełnić to pole jedynie w przypadku gdy instytucja zamawiająca lub 

podmiot zamawiający wskazały w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia, o 

których mowa w ogłoszeniu, że wykonawca może ograniczyć się do wypełnienia sekcji  w części 

IV i nie musi wypełniać żadnej z pozostałych sekcji w części IV: 

Spełnienie wszystkich wymaganych kryteriów 

kwalifikacji 

Odpowiedź 

Spełnia wymagane kryteria kwalifikacji: [] Tak [] Nie 

A: KOMPETENCJE 

Wykonawca powinien przedstawić informacje jedynie w przypadku gdy instytucja zamawiająca 

lub podmiot zamawiający wymagają danych kryteriów kwalifikacji w stosownym ogłoszeniu lub 

w dokumentach zamówienia, o których mowa w ogłoszeniu. 

Kompetencje Odpowiedź 

1) Figuruje w odpowiednim rejestrze 

zawodowym lub handlowym prowadzonym w 

państwie członkowskim siedziby wykonawcy42: 

Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w 

formie elektronicznej, proszę wskazać: 

[…] 

 

(adres internetowy, wydający urząd lub organ, 

dokładne dane referencyjne dokumentacji): 

[……][……][……] 

2) W odniesieniu do zamówień publicznych na 

usługi: 

Czy konieczne jest posiadanie określonego 

zezwolenia lub bycie członkiem określonej 

organizacji, aby mieć możliwość świadczenia 

usługi, o której mowa, w państwie siedziby 

wykonawcy?  

 

Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w 

formie elektronicznej, proszę wskazać: 

 

[] Tak [] Nie 

 

Jeżeli tak, proszę określić, o jakie zezwolenie lub 

status członkowski chodzi, i wskazać, czy 

wykonawca je posiada: [ …] [] Tak [] Nie 

 

(adres internetowy, wydający urząd lub organ, 

dokładne dane referencyjne dokumentacji): 

[……][……][……] 

B: SYTUACJA EKONOMICZNA I FINANSOWA 

Wykonawca powinien przedstawić informacje jedynie w przypadku gdy instytucja zamawiająca 

lub podmiot zamawiający wymagają danych kryteriów kwalifikacji w stosownym ogłoszeniu lub 

w dokumentach zamówienia, o których mowa w ogłoszeniu. 

Sytuacja ekonomiczna i finansowa Odpowiedź: 

1a) Jego („ogólny”) roczny obrót w ciągu 

określonej liczby lat obrotowych wymaganej w 

stosownym ogłoszeniu lub dokumentach 

rok: [……] obrót: [……] […] waluta 

rok: [……] obrót: [……] […] waluta 

rok: [……] obrót: [……] […] waluta 

                                                           

 

 

42 Zgodnie z opisem w załączniku XI do dyrektywy 2014/24/UE; wykonawcy z niektórych państw członkowskich mogą 
być zobowiązani do spełnienia innych wymogów określonych w tym załączniku. 
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zamówienia jest następujący: 

i/lub 

1b) Jego średni roczny obrót w ciągu określonej 

liczby lat wymaganej w stosownym ogłoszeniu 

lub dokumentach zamówienia jest 

następujący43 (): 

Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w 

formie elektronicznej, proszę wskazać: 

 

 

(liczba lat, średni obrót): [……], [……] […] waluta 

 

(adres internetowy, wydający urząd lub organ, 

dokładne dane referencyjne dokumentacji): 

[……][……][……] 

2a) Jego roczny („specyficzny”) obrót w obszarze 

działalności gospodarczej objętym 

zamówieniem i określonym w stosownym 

ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia w ciągu 

wymaganej liczby lat obrotowych jest następujący: 

i/lub 

2b) Jego średni roczny obrót w przedmiotowym 

obszarze i w ciągu określonej liczby lat 

wymaganej w stosownym ogłoszeniu lub 

dokumentach zamówienia jest następujący44: 

Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w 

formie elektronicznej, proszę wskazać: 

rok: [……] obrót: [……] […] waluta 

rok: [……] obrót: [……] […] waluta 

rok: [……] obrót: [……] […] waluta 

 

 

 

 

(liczba lat, średni obrót): [……], [……] […] waluta 

 

 

(adres internetowy, wydający urząd lub organ, 

dokładne dane referencyjne dokumentacji): 

[……][……][……] 

3) W przypadku gdy informacje dotyczące obrotu 

(ogólnego lub specyficznego) nie są dostępne za 

cały wymagany okres, proszę podać datę założenia 

przedsiębiorstwa wykonawcy lub rozpoczęcia 

działalności przez wykonawcę: 

[……] 

4) W odniesieniu do wskaźników finansowych45 

określonych w stosownym ogłoszeniu lub 

dokumentach zamówienia wykonawca oświadcza, 

że aktualna(-e) wartość(-ci) wymaganego(-ych) 

wskaźnika(-ów) jest (są) następująca(-e): 

Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w 

formie elektronicznej, proszę wskazać: 

(określenie wymaganego wskaźnika – stosunek X 

do Y46 – oraz wartość): 

[……], [……]47 

 

 

(adres internetowy, wydający urząd lub organ, 

dokładne dane referencyjne dokumentacji): 

[……][……][……] 

5) W ramach ubezpieczenia z tytułu ryzyka 

zawodowego wykonawca jest ubezpieczony na 

następującą kwotę: 

Jeżeli te informacje są dostępne w formie 

elektronicznej, proszę wskazać: 

[……] […] waluta 

 

(adres internetowy, wydający urząd lub organ, 

dokładne dane referencyjne dokumentacji): 

[……][……][……] 

6) W odniesieniu do innych ewentualnych 

wymogów ekonomicznych lub finansowych, 

które mogły zostać określone w stosownym 

[……] 

 

 

                                                           

 

 

43 Jedynie jeżeli jest to dopuszczone w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia. 
44 Jedynie jeżeli jest to dopuszczone w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia. 
45 Np. stosunek aktywów do zobowiązań. 
46 Np. stosunek aktywów do zobowiązań. 
47 Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne. 
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ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia, 

wykonawca oświadcza, że 

Jeżeli odnośna dokumentacja, która mogła zostać 

określona w stosownym ogłoszeniu lub w 

dokumentach zamówienia, jest dostępna w formie 

elektronicznej, proszę wskazać: 

 

 

 

(adres internetowy, wydający urząd lub organ, 

dokładne dane referencyjne dokumentacji): 

[……][……][……] 

C: ZDOLNOŚĆ TECHNICZNA I ZAWODOWA 

Wykonawca powinien przedstawić informacje jedynie w przypadku gdy instytucja zamawiająca 

lub podmiot zamawiający wymagają danych kryteriów kwalifikacji w stosownym ogłoszeniu lub 

w dokumentach zamówienia, o których mowa w ogłoszeniu. 

Zdolność techniczna i zawodowa Odpowiedź: 

1a) Jedynie w odniesieniu do zamówień 

publicznych na roboty budowlane: 

W okresie odniesienia48 wykonawca wykonał 

następujące roboty budowlane określonego 

rodzaju:  

Jeżeli odnośna dokumentacja dotycząca 

zadowalającego wykonania i rezultatu w 

odniesieniu do najważniejszych robót 

budowlanych jest dostępna w formie 

elektronicznej, proszę wskazać: 

Liczba lat (okres ten został wskazany w 

stosownym ogłoszeniu lub dokumentach 

zamówienia): […] 

Roboty budowlane: [……] 

 

(adres internetowy, wydający urząd lub organ, 

dokładne dane referencyjne dokumentacji): 

[……][……][……] 

1b) Jedynie w odniesieniu do zamówień 

publicznych na dostawy i zamówień 

publicznych na usługi: 

W okresie odniesienia49 wykonawca zrealizował 

następujące główne dostawy określonego 

rodzaju lub wyświadczył następujące główne 

usługi określonego rodzaju: Przy sporządzaniu 

wykazu proszę podać kwoty, daty i odbiorców, 

zarówno publicznych, jak i prywatnych50: 

 

Liczba lat (okres ten został wskazany w 

stosownym ogłoszeniu lub dokumentach 

zamówienia): […] 

Opis Kwoty Daty Odbiorcy 

    
 

2) Może skorzystać z usług następujących 

pracowników technicznych lub służb 

technicznych51, w szczególności tych 

odpowiedzialnych za kontrolę jakości: 

W przypadku zamówień publicznych na roboty 

budowlane wykonawca będzie mógł się zwrócić 

do następujących pracowników technicznych lub 

służb technicznych o wykonanie robót: 

[……] 

 

 

[……] 

                                                           

 

 

48 Instytucje zamawiające mogą wymagać, aby okres ten wynosił do pięciu lat, i dopuszczać legitymowanie się 
doświadczeniem sprzed ponad pięciu lat. 
49 Instytucje zamawiające mogą wymagać, aby okres ten wynosił do trzech lat, i dopuszczać legitymowanie się 
doświadczeniem sprzed ponad trzech lat. 
50 Innymi słowy, należy wymienić wszystkich odbiorców, a wykaz powinien obejmować zarówno klientów publicznych, 
jak i prywatnych w odniesieniu do przedmiotowych dostaw lub usług. 
51 W przypadku pracowników technicznych lub służb technicznych nienależących bezpośrednio do przedsiębiorstwa 
danego wykonawcy, lecz na których zdolności wykonawca ten polega, jak określono w części II sekcja C, należy wypełnić odrębne 
formularze jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia. 
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3) Korzysta z następujących urządzeń 

technicznych oraz środków w celu 

zapewnienia jakości, a jego zaplecze naukowo-

badawcze jest następujące:  

[……] 

4) Podczas realizacji zamówienia będzie mógł 

stosować następujące systemy zarządzania 

łańcuchem dostaw i śledzenia łańcucha dostaw: 

[……] 

5) W odniesieniu do produktów lub usług o 

złożonym charakterze, które mają zostać 

dostarczone, lub – wyjątkowo – w odniesieniu 

do produktów lub usług o szczególnym 

przeznaczeniu: 

Czy wykonawca zezwoli na przeprowadzenie 

kontroli52 swoich zdolności produkcyjnych lub 

zdolności technicznych, a w razie konieczności 

także dostępnych mu środków naukowych i 

badawczych, jak również środków kontroli 

jakości? 

 

 

 

[] Tak [] Nie 

6) Następującym wykształceniem i 

kwalifikacjami zawodowymi legitymuje się: 

a) sam usługodawca lub wykonawca: 

lub (w zależności od wymogów określonych w 

stosownym ogłoszeniu lub dokumentach 

zamówienia): 

b) jego kadra kierownicza: 

 

 

a) [……] 

 

 

 

b) [……] 

7) Podczas realizacji zamówienia wykonawca 

będzie mógł stosować następujące środki 

zarządzania środowiskowego: 

[……] 

8) Wielkość średniego rocznego zatrudnienia u 

wykonawcy oraz liczebność kadry kierowniczej w 

ostatnich trzech latach są następujące 

Rok, średnie roczne zatrudnienie: 

[……], [……] 

[……], [……] 

[……], [……] 

Rok, liczebność kadry kierowniczej: 

[……], [……] 

[……], [……] 

[……], [……] 

9) Będzie dysponował następującymi 

narzędziami, wyposażeniem zakładu i 

urządzeniami technicznymi na potrzeby 

realizacji zamówienia: 

[……] 

                                                           

 

 

52 Kontrolę ma przeprowadzać instytucja zamawiająca lub – w przypadku gdy instytucja ta wyrazi na to zgodę – w jej 
imieniu, właściwy organ urzędowy państwa, w którym dostawca lub usługodawca ma siedzibę. 
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10) Wykonawca zamierza ewentualnie zlecić 

podwykonawcom53 następującą część 

(procentową) zamówienia: 

[……] 

11) W odniesieniu do zamówień publicznych na 

dostawy: 

Wykonawca dostarczy wymagane próbki, opisy 

lub fotografie produktów, które mają być 

dostarczone i którym nie musi towarzyszyć 

świadectwo autentyczności. 

Wykonawca oświadcza ponadto, że w stosownych 

przypadkach przedstawi wymagane świadectwa 

autentyczności. 

Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w 

formie elektronicznej, proszę wskazać: 

 

[] Tak [] Nie 

 

 

 

[] Tak [] Nie 

 

 

 

(adres internetowy, wydający urząd lub organ, 

dokładne dane referencyjne dokumentacji): 

[……][……][……] 

12) W odniesieniu do zamówień publicznych na 

dostawy: 

Czy wykonawca może przedstawić wymagane 

zaświadczenia sporządzone przez urzędowe 

instytuty lub agencje kontroli jakości o 

uznanych kompetencjach, potwierdzające 

zgodność produktów poprzez wyraźne 

odniesienie do specyfikacji technicznych lub norm, 

które zostały określone w stosownym ogłoszeniu 

lub dokumentach zamówienia? 

Jeżeli nie, proszę wyjaśnić dlaczego, i wskazać, 

jakie inne środki dowodowe mogą zostać 

przedstawione: 

Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w 

formie elektronicznej, proszę wskazać: 

 

[] Tak [] Nie 

 

 

 

 

 

 

 

 

[…] 

 

(adres internetowy, wydający urząd lub organ, 

dokładne dane referencyjne dokumentacji): 

[……][……][……] 

D: SYSTEMY ZAPEWNIANIA JAKOŚCI I NORMY ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKOWEGO 

Wykonawca powinien przedstawić informacje jedynie w przypadku gdy instytucja zamawiająca 

lub podmiot zamawiający wymagają systemów zapewniania jakości lub norm zarządzania 

środowiskowego w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia, o których mowa w 

ogłoszeniu. 

Systemy zapewniania jakości i normy 

zarządzania środowiskowego 

Odpowiedź: 

Czy wykonawca będzie w stanie przedstawić 

zaświadczenia sporządzone przez niezależne 

jednostki, poświadczające spełnienie przez 

wykonawcę wymaganych norm zapewniania 

jakości, w tym w zakresie dostępności dla osób 

niepełnosprawnych? 

[] Tak [] Nie 

 

 

 

 

[……] [……] 

                                                           

 

 

53 Należy zauważyć, że jeżeli wykonawca postanowił zlecić podwykonawcom realizację części zamówienia oraz polega na 
zdolności podwykonawców na potrzeby realizacji tej części, to należy wypełnić odrębny jednolity europejski dokument 
zamówienia dla tych podwykonawców (zob. powyżej, część II sekcja C). 
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Jeżeli nie, proszę wyjaśnić dlaczego, i określić, 

jakie inne środki dowodowe dotyczące systemu 

zapewniania jakości mogą zostać przedstawione: 

Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w 

formie elektronicznej, proszę wskazać: 

 

 

(adres internetowy, wydający urząd lub organ, 

dokładne dane referencyjne dokumentacji): 

[……][……][……] 

Czy wykonawca będzie w stanie przedstawić 

zaświadczenia sporządzone przez niezależne 

jednostki, poświadczające spełnienie przez 

wykonawcę wymogów określonych systemów lub 

norm zarządzania środowiskowego? 

Jeżeli nie, proszę wyjaśnić dlaczego, i określić, 

jakie inne środki dowodowe dotyczące systemów 

lub norm zarządzania środowiskowego mogą 

zostać przedstawione: 

Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w 

formie elektronicznej, proszę wskazać: 

[] Tak [] Nie 

 

 

 

 

[……] [……] 

 

 

(adres internetowy, wydający urząd lub organ, 

dokładne dane referencyjne dokumentacji): 

[……][……][……] 
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Część V: Ograniczanie liczby kwalifikujących się kandydatów 

Wykonawca powinien przedstawić informacje jedynie w przypadku gdy instytucja zamawiająca 
lub podmiot zamawiający określiły obiektywne i niedyskryminacyjne kryteria lub zasady, które 
mają być stosowane w celu ograniczenia liczby kandydatów, którzy zostaną zaproszeni do 
złożenia ofert lub prowadzenia dialogu. Te informacje, którym mogą towarzyszyć wymogi 
dotyczące (rodzajów) zaświadczeń lub rodzajów dowodów w formie dokumentów, które 
ewentualnie należy przedstawić, określono w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach 
zamówienia, o których mowa w ogłoszeniu. 
Dotyczy jedynie procedury ograniczonej, procedury konkurencyjnej z negocjacjami, dialogu 
konkurencyjnego i partnerstwa innowacyjnego: 

Wykonawca oświadcza, że: 

Ograniczanie liczby kandydatów Odpowiedź: 

W następujący sposób spełnia obiektywne i 

niedyskryminacyjne kryteria lub zasady, które 

mają być stosowane w celu ograniczenia liczby 

kandydatów: 

W przypadku gdy wymagane są określone 

zaświadczenia lub inne rodzaje dowodów w 

formie dokumentów, proszę wskazać dla każdego 

z nich, czy wykonawca posiada wymagane 

dokumenty: 

Jeżeli niektóre z tych zaświadczeń lub rodzajów 

dowodów w formie dokumentów są dostępne w 

postaci elektronicznej54, proszę wskazać dla 

każdego z nich: 

[….] 

 

 

 

[] Tak [] Nie55 

 

 

 

 

(adres internetowy, wydający urząd lub organ, 

dokładne dane referencyjne dokumentacji): 

[……][……][……]56 

Część VI: Oświadczenia końcowe 

Niżej podpisany(-a)(-i) oficjalnie oświadcza(-ją), że informacje podane powyżej w częściach II–V są 
dokładne i prawidłowe oraz że zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji poważnego 
wprowadzenia w błąd. 
Niżej podpisany(-a)(-i) oficjalnie oświadcza(-ją), że jest (są) w stanie, na żądanie i bez zwłoki, przedstawić 
zaświadczenia i inne rodzaje dowodów w formie dokumentów, z wyjątkiem przypadków, w których: 

a) instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający ma możliwość uzyskania odpowiednich dokumentów 
potwierdzających bezpośrednio za pomocą bezpłatnej krajowej bazy danych w dowolnym państwie 

członkowskim57, lub  

b) najpóźniej od dnia 18 kwietnia 2018 r.58, instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający już posiada 
odpowiednią dokumentację. 

Niżej podpisany(-a)(-i) oficjalnie wyraża(-ją) zgodę na to, aby [wskazać instytucję zamawiającą lub 
podmiot zamawiający określone w części I, sekcja A] uzyskał(-a)(-o) dostęp do dokumentów 
potwierdzających informacje, które zostały przedstawione w [wskazać część/sekcję/punkt(-y), których to 
dotyczy] niniejszego jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia, na potrzeby [określić 
postępowanie o udzielenie zamówienia: (skrócony opis, adres publikacyjny w Dzienniku Urzędowym Unii 
Europejskiej, numer referencyjny)].  

Data, miejscowość oraz – jeżeli jest to wymagane lub konieczne – podpis(-y): [……]

                                                           

 

 

54 Proszę jasno wskazać, do której z pozycji odnosi się odpowiedź. 
55 Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne. 
56 Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne. 
57 Pod warunkiem że wykonawca przekazał niezbędne informacje (adres internetowy, dane wydającego urzędu lub organu, dokładne dane 
referencyjne dokumentacji) umożliwiające instytucji zamawiającej lub podmiotowi zamawiającemu tę czynność. W razie potrzeby musi temu 
towarzyszyć odpowiednia zgoda na uzyskanie takiego dostępu.  
58 W zależności od wdrożenia w danym kraju artykułu 59 ust. 5 akapit drugi dyrektywy 2014/24/UE. 



 

Załącznik nr 3 do SIWZ –  Oświadczenie na podstawie art. 24 ust. 11 ustawy 

z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 

o przynależności lub braku przynależności do grupy 

kapitałowej  

 

........................................................................ 

........................................................................ 

........................................................................ 

........................................................................ 

(nazwa i adres Wykonawcy) 

 

 

Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej 

 

 

W związku ze złożeniem oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

publicznego na roboty budowlane związane z realizacją zadania pn.: „Budowa 

kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Kroczyce - etap II”, w imieniu Wykonawcy 

wskazanego powyżej oświadczam, że przynależę/nie przynależę59 do tej samej grupy 

kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji 

i konsumentów (t.j. Dz.U. rok 2018, poz. 798 z późń. zm.) z innymi wykonawcami, 

którzy złożyli oferty w tym samym postępowaniu. 

 

 

 
................................................. 
  (miejscowość i data 

 

UWAGA! OŚWIADCZENIE NALEŻY PODPISAĆ KWALIFIKOWANYM  PODPISEM 
ELEKTRONICZNYM 

  

                                                           

 

 

59 Niepotrzebne skreślić 



 

 

Załącznik nr 4 do SIWZ – WYKAZ ROBÓT BUDOWLANYCH  

 

........................................................................ 

........................................................................ 

........................................................................ 

(nazwa i adres Wykonawcy)  
 
Dotyczy: przetargu nieograniczonego na roboty budowlane związane z realizacją zadania pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Kroczyce - etap II” 

 

Wykaz robót budowlanych  

Działając w imieniu Wykonawcy, oświadczam, że Wykonawca wykonał następujące roboty budowlane*:  

L.p. Rodzaj robót 
Wartość brutto robót 

budowlanych 
w PLN  

Data wykonania Miejsce wykonania  

Podmiot, 
na rzecz którego 

wykonano roboty 
budowlane 

  

 

    

  

 

    

* należy załączyć dowody określające, czy roboty zostały wykonane należycie, w szczególności informacje o tym, czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa 

budowlanego i prawidłowo ukończone (np. referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane) 

………………………., dnia ………………..         
 

UWAGA! OŚWIADCZENIE NALEŻY PODPISAĆ KWALIFIKOWANYM  PODPISEM ELEKTRONICZNYM



 

 
Załącznik nr 5 do SIWZ – WYKAZ OSÓB SKIEROWANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ DO REALIZACJI ZAMÓWIENIA 

 

........................................................................ 

........................................................................ 

........................................................................ 
(nazwa i adres Wykonawcy) 
 
Dotyczy: przetargu nieograniczonego na roboty budowlane związane z realizacją zadania pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Kroczyce - etap II” 

Wykaz osób skierowanych do realizacji zamówienia 

Działając w imieniu Wykonawcy, oświadczam, że do realizacji zamówienia skierowane będą następujące osoby (zgodnie z wymaganiami określonymi w SIWZ):  

Imię i nazwisko 

Informacje dotyczące kwalifikacji 
zawodowych, uprawnień, doświadczenia 

i wykształcenia niezbędnego do wykonania 
zamówienia 

Zakres wykonywanych czynności Informacja o podstawie do 
dysponowania tymi osobami 

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

*Z informacji o podstawie do dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia powinno wynikać czy Wykonawca dysponuje potencjałem 
własnym czy też polega na zasobach innego podmiotu na podstawie art. 22a ustawy Prawo zamówień publicznych 

 

  ………………………., dnia ………………..        
UWAGA! OŚWIADCZENIE NALEŻY PODPISAĆ KWALIFIKOWANYM  PODPISEM ELEKTRONICZNYM  
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Załącznik nr 6 do SIWZ – Wzór umowy 

UMOWA NR: ………………… 

zawarta w dniu …………………….……… w Kroczycach pomiędzy: 

 - Gminą Kroczyce z siedzibą w Kroczycach przy ulicy Batalionów Chłopskich 29, NIP 649-22-89-
505, reprezentowaną przez: 

 1. Wójta Gminy – Stefana Pantaka 

 2. przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy – Katarzyny Fabjańskiej - Góral 

zwaną dalej Zamawiającym 
a 

………..………………………………………………………………………………………...………………………………………………
…………………………………………………. 

zwanym dalej Wykonawcą została zawarta umowa o następującej treści. 

§ 1 
Przedmiot umowy 

1. Umowa zostaje zawarta w wyniku rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego. 

2. Przedmiotem niniejszej umowy jest wykonanie robót budowlanych w ramach realizacji 
projektu pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Kroczyce - etap II”. 

3. Szczegółowy zakres robót opisany został w SIWZ, w tym w dokumentacji projektowej oraz 
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych. 

4. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z dokumentacją 
projektową, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, obowiązującymi przepisami i 
polskimi normami oraz do oddania przedmiotu niniejszej umowy Zamawiającemu w terminie 
w niej uzgodnionym. 

§ 2 
Termin wykonania zamówienia 

1. Termin rozpoczęcia wykonywania przedmiotu umowy rozpoczyna się z dniem 
protokolarnego przekazania Wykonawcy terenu robót. 

2. Zakończenie robót będących przedmiotem umowy nastąpi w terminie: do dnia 30 lipca 
2021 r.  

3. Zakończeniem robót jest data stwierdzona w protokole odbioru robót, niezależnie od daty 
zakończenia prac komisji odbiorowej. 

§ 3 
Obowiązki stron 

1. Do obowiązków Zamawiającego należy: 

a) protokolarne przekazanie wykonawcy terenu robót; 
b) zapewnienie na swój koszt nadzoru inwestorskiego; 
c) odebranie przedmiotu umowy po sprawdzeniu jego należytego wykonania; 
d) terminowa zapłata wynagrodzenia za wykonane i odebrane prace. 

2. Do obowiązków Wykonawcy należy: 
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a) terminowe wykonanie i przekazanie do eksploatacji przedmiotu umowy;  

b) obsługa geodezyjna inwestycji; 

c) przygotowanie i uzyskanie zatwierdzania projektów organizacji ruchu na czas 
prowadzenia robót przez właściwe organy; 

d) jako wytwarzający odpady – przestrzeganie przepisów prawnych wynikających 
z następujących ustaw: 
 Ustawy z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2019 poz. 1396 
z późń. zm.),  
 Ustawy z dnia 04.12.2012 r. o odpadach (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 701 z póżń. zm.), 
w szczególności zapewnienie na własny koszt transportu odpadów do miejsc ich 
wykorzystania lub utylizacji, łącznie z kosztami utylizacji; 

e) zapewnienie dozoru mienia na terenie robót na własny koszt; 
f) natychmiastowe i skuteczne usuwanie wszelkich szko d i awarii spowodowanych przez 

Wykonawcę w trakcie realizacji robo t, w tym odtworzenie nawierzchni przyległego 
terenu, trawników, chodników zniszczonych podczas wykonywania prac; 

g) uczestniczenie w wyznaczonych przez Zamawiającego spotkaniach i naradach w celu 
omo wienia spraw związanych z realizacją przedmiotu Umowy oraz w okresie gwarancji 
lub rękojmi; 

h) wykonanie przedmiotu umowy z materiałów odpowiadających wymaganiom określonym 
w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1186 ze 
zm.); 

i) okazywanie na każde żądanie Zamawiającego lub Inspektora nadzoru inwestorskiego, 
certyfikatów zgodności z normami lub aprobatami technicznymi każdego używanego na 
budowie wyrobu; 

j) ponoszenie odpowiedzialności za bezpieczeństwo wszelkich działań prowadzonych na 
terenie robót i poza nim, a związanych z wykonaniem przedmiotu umowy;  

k) dbanie o porządek na terenie robót oraz utrzymywanie terenu robót w należytym stanie 
i porządku; 

l) uporządkowanie terenu budowy po zakończeniu robót, zaplecza budowy, jak również 
terenów sąsiadujących zajętych lub użytkowanych przez wykonawcę; 

m) kompletowanie w trakcie realizacji robót wszelkiej dokumentacji zgodnie z przepisami 
prawa budowlanego oraz przygotowanie do odbioru końcowego kompletu protokołów 
niezbędnych przy odbiorze; 

n) usunięcie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez nadzór inwestorski w trakcie 
trwania robót w terminie nie dłuższym niż termin technicznie uzasadniony i konieczny do 
ich usunięcia; 

o) niezwłoczne informowanie Zamawiającego oraz Inspektora nadzoru inwestorskiego 
o problemach technicznych lub okolicznościach, które mogą wpłynąć na jakość robót lub 
termin zakończenia robót; 

p) zatrudnianie na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w zakresie 
realizacji zamówienia, zgodnie z załącznikiem nr 2 do umowy; 

q) przedłożenie na żądanie i w terminie wskazanym przez Zamawiającego, nie krótszym niż 
3 dni robocze, do wglądu kopii zanonimizowanych umów o pracę zawartych przez 
Wykonawcę z pracownikami wykonującymi czynności w zakresie realizacji zamówienia; 

r) przed dokonaniem zamo wienia wyrobo w, urządzen  i wyposaz enia Wykonawca 
zobowiązuje się przedstawic  do akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego dokument 
„Zatwierdzenie materiałowe”. Zatwierdzenie to musi zawierac  propozycję materiało w, 
urządzen  i wyposaz enia do wbudowania wraz z wszelkimi niezbędnymi dokumentami w 
postaci atesto w, aprobat, deklaracji zgodnos ci. 
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§ 4  
Wynagrodzenie i zapłata wynagrodzenia 

1. Wartość zamówienia strony ustalają na cenę brutto w wysokości:......................................zł 
(słownie:..........................................................), w tym: cena netto wynosi........................ zł plus należny 
podatek VAT w wysokości............%. 

2. Wynagrodzenie ryczałtowe, o którym mowa w ust 1., obejmuje wszystkie koszty związane 
z realizacją robót objętych dokumentacją projektową oraz specyfikacją techniczną wykonania i 
odbioru robót, w tym ryzyko Wykonawcy z tytułu oszacowania wszelkich kosztów związanych 
z realizacją przedmiotu umowy, a także oddziaływania innych czynników, mających lub 
mogących mieć wpływ na koszty.  

3. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie może być 
podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego, określonego w ust. 1 niniejszego 
paragrafu.  

4. Zamawiający przewiduje płatności kwartalne, które będą dokonywane przelewem na 
wskazany przez Wykonawcę rachunek bankowy, w terminie do 30 dni od daty otrzymania 
przez Zamawiającego faktury.  

5. Do faktury Wykonawca jest zobowiązany dołączyć:  

a) oświadczenie, że dane roboty zostały wykonane bez udziału podwykonawców, lub  

b) w przypadku wykonania robót z udziałem podwykonawców – oświadczenie podwykonawcy 
lub dalszego podwykonawcy potwierdzające, że otrzymał terminowo od Wykonawcy 
wynagrodzenie należne z tytułu wykonanego zlecenia.  

6. Wprowadza się następujące zasady dotyczące płatności wynagrodzenia należnego dla 
Wykonawcy z tytułu realizacji Umowy z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności: 

1) Zamawiający zastrzega sobie prawo rozliczenia płatności wynikających z umowy za 
pośrednictwem metody podzielonej płatności (ang. split payment) przewidzianego w 
przepisach ustawy o podatku od towarów i usług. 

2) Wykonawca oświadcza, że rachunek bankowy wskazany na fakturze: 

a) jest rachunkiem umożliwiającym płatność w ramach mechanizmu podzielonej 
płatności, o którym mowa powyżej, 

b) jest rachunkiem znajdującym się w elektronicznym wykazie podmiotów 
prowadzonym od 1 września 2019r. przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, 
o którym mowa w ustawie o podatku od towarów i usług. 

7. W przypadku gdy rachunek bankowy wykonawcy nie spełnia warunków określonych w ust. 6 
pkt. 2 opóźnienie w dokonaniu płatności w terminie określonym w umowie, powstałe wskutek 
braku możliwości realizacji przez Zamawiającego płatności wynagrodzenia z zachowaniem 
mechanizmu podzielonej płatności bądź dokonania płatności na rachunek objęty wykazem, nie 
stanowi dla Wykonawcy podstawy do żądania od Zamawiającego jakichkolwiek odsetek/ 
odszkodowań lub innych roszczeń z tytułu dokonania nieterminowej płatności. 

8. W przypadku, gdy Wykonawca nie rozliczy się z podwykonawcą lub dalszym podwykonawcą 
z tytułu wykonanych przez niego robót, jest on zobowiązany do niezwłocznego złożenia 
Zamawiającemu oświadczenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy o wysokości 
wynagrodzenia należnego mu za wykonane roboty i numerze konta bankowego, na które 
należy przekazać to wynagrodzenie oraz kserokopii faktury wystawionej przez podwykonawcę 
lub dalszego podwykonawcę.  

9. Wraz z oświadczeniem podwykonawcy, o którym mowa w ust. 5, Wykonawca może zgłosić 
pisemne uwagi dotyczące zasadności bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy. W razie braku pisemnych uwag Wykonawcy, Zamawiający dokona 
bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy.  
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10. Kwota wynagrodzenia wypłacanego bezpośrednio podwykonawcy zostanie potrącona 
z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.  

11. Możliwość dokonania przez Zamawiającego bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia 
dotyczy jedynie przypadku uchylania się odpowiednio przez Wykonawcę, podwykonawcę lub 
dalszego podwykonawcę od obowiązku zapłaty należnego wynagrodzenia podwykonawcy lub 
dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę 
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną 
Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi.  

§ 5 
Oświadczenie Wykonawcy  

Wykonawca oświadcza, że:  
a) posiada wiedzę, doświadczenie i możliwości, niezbędne do poprawnego i terminowego 
wykonania przedmiotu umowy, oraz znany mu jest zakres i charakter robót oraz materiałów 
koniecznych do ich wykonania,  
b) znane mu są wszelkie uwarunkowania faktyczne i prawne związane z przedmiotem 
umowy,  
c) zamierza wykonać zamówienie samodzielnie/przy udziale podwykonawców60 
d) wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w formie …………………….. w wysokości 
…………………zł. 

§ 6 
Odbiory 

1. W ramach realizacji niniejszej umowy występować będą następujące odbiory: 
a) odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu, 
b) odbiór końcowy przedmiotu umowy. 
c) odbiór pogwarancyjny. 

2. Odbioru, o którym mowa w ust. 1 pkt a) dokonuje inspektor nadzoru inwestorskiego, 
natomiast odbiorów, o których mowa w ust. 1 pkt b i c dokonuje Zamawiający przy udziale 
Wykonawcy oraz Inspektora nadzoru inwestorskiego lub komisja odbiorowa wyznaczona 
przez Zamawiającego. 

3. Podstawą zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru końcowego, będzie faktyczne 
wykonanie robót potwierdzone przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. 

4. Wraz ze zgłoszeniem do odbioru końcowego Wykonawca przekaże Zamawiającemu 
dokumenty odbiorowe, w tym m.in.: 

a) dziennik budowy, 
b) dokumentację powykonawczą,  
c) geodezyjną inwentaryzację powykonawczą, 
d) oświadczenie Kierownika budowy (robót) o zgodności wykonania robót z dokumentacją 

projektową, obowiązującymi przepisami i normami, 
e) dokumenty (atesty, certyfikaty, deklaracje zgodności) potwierdzające, że wbudowane 

wyroby budowlane są zgodne z art. 10 ustawy Prawo budowlane. 

5. Za datę wykonania przez Wykonawcę zobowiązania wynikającego z niniejszej Umowy, uznaje 
się datę zakończenia robót, stwierdzoną w protokole odbioru końcowego. 

                                                           

 

 

60
 Niewłaściwe skreślić 



 

 

Strona | 72  

6. W przypadku stwierdzenia w trakcie odbioru wad lub usterek, Zamawiający może odmówić 
odbioru do czasu ich usunięcia, a Wykonawca usunie je na własny koszt w terminie 
wyznaczonym przez Zamawiającego.  

§ 7 
Kary umowne 

1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie 
przedmiotu umowy.  

2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 

a) za opóźnienie lub zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy – w wysokości 0,05 % 
wynagrodzenia netto, określonego w § 4 ust. 1 za każdy dzień opóźnienia lub zwłoki, 

b) za niedokonanie zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym 
podwykonawcom, w wysokości 5% wynagrodzenia netto, określonego w umowie 
o podwykonawstwo; 

c)  za nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym 
podwykonawcom, w wysokości 0,5% wynagrodzenia netto, określonego w umowie 
o podwykonawstwo; 

d) za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, w wysokości 1% 
wynagrodzenia netto, określonego w umowie o podwykonawstwo; 

e) za nieprzedłożenie w terminie 7 dni od dnia zawarcia, poświadczonej za zgodność 
z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, w wysokości 2% 
wynagrodzenia netto, określonego w umowie o podwykonawstwo; 

f) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty 
dłuższym jak 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy faktury lub rachunku, w wysokości 5% wynagrodzenia netto, 
określonego w umowie o podwykonawstwo; 

g) za nieprzedłożenie przez Wykonawcę kopii zanonimizowanych umów o pracę 
zawartych przez Wykonawcę z pracownikami wykonującymi wskazane przez 
Zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia – w wysokości kwoty 
równej minimalnemu wynagrodzeniu za pracę ustalonej na podstawie ustawy 
o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, obowiązującej w chwili stwierdzenia przez 
Zamawiającego niedopełnienia przez Wykonawcę wymogu zatrudniania liczby osób 
wskazanej w załączniku nr 2 do umowy, pomnożonej przez liczbę osób, w stosunku do 
której nie dopełniono przedmiotowego wymogu; 

h) w przypadku zmiany kierownika budowy na osobę o doświadczeniu innym niż podano 
w ofercie, w wysokości równej wyrażonej w procentach różnicy punktów, wynikającej z 
liczby punktów przyznanych w ramach oceny oferty dotychczasowemu kierownikowi 
budowy/robót oraz liczby punktów, którą otrzymałaby osoba zastępująca 
dotychczasowego kierownika61, za wyłączeniem sytuacji, gdy zmiana  
osoby będzie podyktowana zgonem kierownika budowy lub robót i/lub dokonana 
zostanie na osobę, która w przypadku oceny otrzymałaby taką samą lub większą ilość 
punktów w kryterium oceny ofert: Doświadczenie zawodowe osób wyznaczonych przez 
wykonawcę do realizacji zamówienia; kara liczona będzie od wartości wynagrodzenia 
netto, określonego w § 4 ust. 1 niniejszej umowy; 

                                                           

 

 

61
 Przykładowo: w sytuacji, gdy wskazany w ofercie kierownik budowy, który na etapie oceny oferty otrzymał 8 punktów 

zostanie zmieniony na kierownika budowy, który w świetle określonego przez Zamawiającego w SIWZ kryterium 
otrzymałby 4 punkty, Wykonawca zobowiązany będzie do zapłacenia kary umownej w wysokości 4% wynagrodzenia netto, 
określonego w § 4 ust. 1 niniejszej umowy, wynikającego z różnicy liczby punktów przypisywanych każdej z tych osób 
(8 punktów – 4 punkty = 4 punkty, tj. 4 %). 
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i) za opóźnienie lub zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych w okresie gwarancji i rękojmi 
– w wysokości 0,02% wynagrodzenia netto, określonego w § 4 ust. 1 za każdy dzień 
opóźnienia lub zwłoki liczonego od dnia wyznaczonego na usunięcie wad; 

j) za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy –  
w wysokości 10% wynagrodzenia netto, określonego w § 4 ust. 1. 

3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne za odstąpienie od umowy z przyczyn 
zależnych od Zamawiającego w wysokości 10% wynagrodzenia netto, określonego w § 4 
ust. 1.  

4. Zamawiający ma prawo potrącić kary, o których mowa w ust. 1 punkt a) – h) 
z wynagrodzenia Wykonawcy określonego w § 4 ust. 1. 

5. W przypadku, gdy wysokość kary umownej nie pokryje powstałej szkody, Zamawiającemu 
przysługuje prawo dochodzenia od Wykonawcy naprawienia szkody w pełnej wysokości.  

§ 8 
Umowne prawo odstąpienia od umowy 

1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy, gdy: 
1) Wykonawca przerwał z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy realizację przedmiotu 

umowy i przerwa ta trwa dłużej niż 30 dni; 
2) Wykonawca bez podania przyczyny opo z nia się z rozpoczęciem wykonywania przedmiotu 

Umowy o okres dłuz szy niz  14 dni lub nie kontynuuje wykonywania przedmiotu Umowy 
mimo wezwania złoz onego na pis mie i upływu terminu wyznaczonego przez 
Zamawiającego na wznowienie prac; 

3) Wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie umowy nie leży 
w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy – 
odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia 
wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać 
jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy;  

4) Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszą umową w sposób niezgodny 
z niniejszą umową; 

5) Wykonawca pomimo uprzedniego pisemnego ostrzeżenia Inspektora nadzoru i wezwania 
do realizacji warunków umowy nie wykonuje robót zgodnie z warunkami umownymi lub 
zaniedbuje zobowiązania umowne, w szczególności, gdy wykonuje roboty z udziałem 
podwykonawcy, na którego Zamawiający nie wyraził zgody. 

2. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli Zamawiający zawiadomi 
Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okoliczności nie będzie mógł 
spełnić swoich zobowiązań umownych wobec Wykonawcy. 

3. Odstąpienie od umowy, o którym mowa w ust. 1 i 2, powinno nastąpić w formie pisemnej pod 
rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie. 

4. Os wiadczenie w przedmiocie odstąpienia od Umowy lub jej częs ci Zamawiający ma prawo 
złoz yc  w terminie do 30 dni od zaistnienia zdarzenia stanowiącego podstawę do odstąpienia, 
lub w przypadku terminów okres lonych w ust. 1 pkt 1 i pkt 2 od dnia następnego po upływie 
tych terminów. 

5. W wypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące 
obowiązki: 
1)  Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt 

tej strony, z której to winy nastąpiło odstąpienie od umowy; 
2)  Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót przerwanych, jeżeli 

odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada; przy 
udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku wraz 
z zestawieniem wartości wykonanych robót według stanu na dzień odstąpienia; protokół 
inwentaryzacji robót w toku stanowić będzie podstawę do wystawienia faktury VAT przez 
Wykonawcę; 
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3)  Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie 
odpowiada, obowiązany jest do dokonania odbioru robót przerwanych oraz przejęcia od 
Wykonawcy terenu robót w terminie 10 dni od daty odstąpienia oraz do zapłaty 
wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia. 

§ 9 
Umowy o podwykonawstwo 

1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy. 

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

3. W przypadku zamówień na roboty budowlane lub usługi, które mają być wykonane 
w miejscu podlegającym bezpośredniemu nadzorowi zamawiającego, zamawiający żąda, aby 
przed przystąpieniem do wykonania zamówienia wykonawca, o ile są już znane, podał nazwy 
albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób do kontaktu z nimi, 
zaangażowanych w takie roboty budowlane lub usługi. Wykonawca zawiadamia 
zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o których mowa w zdaniu pierwszym, 
w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazuje informacje na temat nowych 
podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację robót 
budowlanych lub usług. 

4. Wykonawca lub podwykonawca zamówienia na roboty budowlane, zamierzający zawrzeć 
umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest obowiązany 
w trakcie realizacji zamówienia publicznego na roboty budowlane, do przedłożenia 
zamawiającemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca jest obowiązany dołączyć 
również zgodę wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej 
z projektem umowy. 

5. Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo 
nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia faktury lub rachunku, potwierdzających 
wykonanie zleconej podwykonawcy roboty budowlanej. 

6. Zamawiający zastrzega możliwość zgłoszenia w formie pisemnej zastrzeżenia do projektu 
umowy o podwykonawstwo, gdy przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż 30 
dni od dnia doręczenia faktury lub rachunku. 

7. Zgłoszenie, o którym mowa w ust. 6 powinno nastąpić w terminie 14 dni od przedłożenia 
projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane. 

8. Niezgłoszenie w terminie w formie pisemnej zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy 
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, uważa się za akceptację 
projektu przez Zamawiającego. 

9. Wykonawca lub podwykonawca zamówienia na roboty budowlane zobowiązany jest 
przedłożyć Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy 
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej 
zawarcia. 

10. Zamawiający zastrzega możliwość zgłoszenia w formie pisemnej sprzeciwu do umowy 
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, gdy przewiduje termin 
zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia faktury lub rachunku. 

11. Zgłoszenie, o którym mowa w ust. 10, powinno nastąpić w terminie 14 dni od przedłożenia 
umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane. 

12. Niezgłoszenie w terminie w formie pisemnej sprzeciwu do przedłożonej umowy 
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, uważa się za akceptację 
umowy przez Zamawiającego. 
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13. Powyższe zasady, określone w ust. 4 – 12 niniejszego rozdziału, mają odpowiednie 
zastosowanie także do wszelkich zmian umów o podwykonawstwo oraz umów i ich zmian 
zawieranych przez podwykonawców z dalszymi podwykonawcami. 

14. Wykonawca lub podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada 
Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy 
o podwykonawstwo lub jej zmiany, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 
dni od jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% 
wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego, przy czym wyłączenie o którym mowa 
nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50 000 zł. 

15. W sytuacji, gdy w umowie lub jej zmianie, o której mowa w ust. 14, termin zapłaty 
wynagrodzenia jest dłuższy aniżeli 30 dni, zamawiający poinformuje o tym Wykonawcę 
i wezwie go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę 
kary umownej. 

16. W sytuacji zmiany albo rezygnacji z podwykonawcy przez Wykonawcę, dotyczącej podmiotu, 
na którego zasoby wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1, w 
celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu powoduje, iż wykonawca jest 
obowiązany wykazać zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub wykonawca 
samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby 
wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. 

17. Wykonanie prac w podwykonawstwie nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za 
wykonanie obowiązków wynikających z umowy i obowiązujących przepisów prawa. 
Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania podwykonawców jak za własne. 

18. Zamawiający nie odpowiada za zobowiązania finansowe za zrealizowane roboty przez 
Podwykonawcę nieujawnionego Zamawiającemu w toku realizacji zamówienia. 

19. Wykonawca zobowiązuje się zawrzec  w umowie, o kto rej mowa w ust. 4 postanowienia 
zobowiązujące podwykonawcę do: 

1) uzyskania zgody Zamawiającego na zawarcie z dalszym podwykonawcą umowy o roboty 
budowlane; 

2) przedkładania Zamawiającemu projektu umowy o podwykonawstwo, kto rej 
przedmiotem są roboty budowlane, a takz e projektu jej zmiany, wraz ze zgodą 
Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tres ci zgodnej z projektem 
umowy; 

3) przedkładania Zamawiającemu pos wiadczonej za zgodnos c  z oryginałem kopii zawartej 
umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane i jej zmian, 
w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia; 

4) ustalenia terminu zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcy nie dłuższego niż 
30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy faktury lub rachunku. 

20. Wykonawca zobowiązuje się zawrzec  w umowie, o kto rej mowa w ust. 4 postanowienia 
zobowiązujące podwykonawcę do zawarcia w umowie o dalsze podwykonawstwo 
postanowien , o których mowa w ust. 19 stosowanych odpowiednio. 

21. Wykonawca zobowiązuje się zapewnic , iz  postanowienia, o kto rych mowa w ust. 19 zostaną 
wprowadzone w umowie o dalsze podwykonawstwo odpowiednio przez kaz dego dalszego 
podwykonawcę. 

§ 10 
Gwarancja wykonawcy i uprawnienia z tytułu rękojmi  
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1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości wykonania przedmiotu umowy na 
okres …… miesięcy62 od dnia odebrania przez Zamawiającego robót budowlanych i podpisania 
protokółu odbioru końcowego. 

2. Na przedmiot umowy Wykonawca udziela rękojmi na okres ……lat63 od dnia odebrania przez 
Zamawiającego robót budowlanych i podpisania protokółu odbioru końcowego. 

3. W okresie rękojmi lub gwarancji Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia ujawnionych wad 
bezpłatnie, na zasadach określonych w karcie gwarancyjnej, stanowiącej załączik nr 1 do 
umowy. 

4. Zamawiający ma prawo dochodzić uprawnień z tytułu rękojmi za wady, niezależnie od 
uprawnień wynikających z gwarancji. 

5. Wykonawca odpowiada za wady w wykonaniu przedmiotu umowy również po okresie 
rękojmi czy gwarancji, jeżeli Zamawiający zawiadomi Wykonawcę o wadzie przed upływem 
okresu rękojmi czy gwarancji. 

§ 11 
Ubezpieczenie Wykonawcy 

1. Wykonawca zobowiązany jest posiadać ubezpieczenie odpowiedzialnos ci cywilnej deliktowej 
za szkody osobowe i rzeczowe wyrządzone w związku z realizacją Umowy osobom trzecim z 
tytułu czyno w niedozwolonych, na sumę gwarancyjną nie niz szą niz  wartos c  brutto niniejszej 
umowy i przedłożyć uwierzytelnioną kopię polisy ubezpieczeniowej Zamawiającemu nie 
później niż 14 dni po podpisaniu umowy.  

2. Ubezpieczenie OC winno obejmowac  ro wniez  szkody wyrządzone przez wszystkich jego 
podwykonawców. 

3. Wykonawca zobowiązany jest utrzymywac  ubezpieczenia, o kto rych mowa powyz ej przez cały 
okres realizacji przedmiotu Umowy, tj. do czasu dokonania przez Zamawiającego kon cowego 
odbioru robót. 

4. W przypadku gdy okres ubezpieczenia upływa wczes niej niz  termin zakon czenia robo t, 
Wykonawca zobowiązany jest przedłoz yc  Zamawiającemu, nie po z niej niz  ostatniego dnia 
obowiązywania ubezpieczenia, kopię dowodu jego przedłużenia - pod rygorem zawarcia 
umowy ubezpieczenia lub przedłużenia ubezpieczenia przez Zamawiającego na koszt 
Wykonawcy. 

5. Wykonawca zobowiązany jest ro wniez  przedłoz yc  Zamawiającemu kopie dowodo w wpłat 
składki ubezpieczeniowej lub kaz dej jej raty, nie po z niej niz  następnego dnia po upływie 
terminu zapłaty, pod rygorem dokonania zapłaty lub zawarcia umowy ubezpieczenia przez 
Zamawiającego na koszt Wykonawcy. 

6. Zamawiającemu przysługuje prawo potrącenia poniesionych kosztów z tytułu ubezpieczenia z 
wynagrodzenia Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża zgodę. 

7. Wykonawca udziela nieodwołalnego pełnomocnictwa Zamawiającemu do zawarcia w jego 
imieniu umowy ubezpieczenia na warunkach wskazanych w tym paragrafie Umowy. 

§ 12 
Zmiana umowy 

Istotne postanowienia niniejszej umowy mogą być zmienione tylko w przypadkach określonych w 
SIWZ oraz w ustawie Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019, poz. 1843 z późń. zm.). 

§ 13 
Postanowienia końcowe 
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1. Wszelkie spory, mogące wyniknąć z tytułu niniejszej umowy, będą rozstrzygane przez sąd 
właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego. 

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy ustaw: ustawy z dnia 
29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843), ustawy z dnia 
07.07.1994r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 1202 ze zm.) oraz Kodeksu cywilnego, 
o ile przepisy ustawy prawa zamówień publicznych nie stanowią inaczej. 

3. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, 2 egz. dla Zamawiającego, 1 
egz. dla Wykonawcy. 

4. Integralną część umowy stanowią załączniki: 
1)  Karta gwarancyjna – załącznik nr 1, 
2)  Oświadczenie wykonawcy odnośnie ilości osób zatrudnionych/które zostaną 

zatrudnione/ na podstawie umowy o pracę, do wykonywania czynności w zakresie 
realizacji niniejszego zamówienia, których wykonanie polega na wykonywaniu pracy 
w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – kodeks pracy - 
załącznik nr 2, 

3)  Oferta Wykonawcy – załącznik nr 3, 
4)  SIWZ – załącznik nr 4. 

 

Zamawiający:        Wykonawca: 

 

 

…………………………………      …………………………………
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    - Załącznik Nr 1 do Umowy 

KARTA GWARANCYJNA 
Gwarantem będącym Wykonawcą Umowy nr ……………………………………………. 
z dnia..............jest................................................................................................................. 

Uprawnionym z tytułu gwarancji jest Zamawiający:  

GMINA KROCZYCE, z siedzibą przy ul. Batalionów Chłopskich 29, 42-425 Kroczyce  

Wykonawca/Gwarant/ oświadcza, że objęte niniejszą kartą gwarancyjną roboty 
budowlane zostały wykonane zgodnie z Umową, zasadami wiedzy technicznej 
i przepisami techniczno - budowlanymi.  

§1 
Przedmiot i termin gwarancji 

1. Niniejsza gwarancja obejmuje całość przedmiotu umowy na wykonanie robót 

budowlanych. Gwarancja obejmuje wady materiałowe, urządzenia oraz wady w 
robociz nie. 

2. Gwarant odpowiada wobec Zamawiającego za cały przedmiot umowy, w tym także za 
części realizowane przez podwykonawców.  

3. Okres gwarancji jakości na zrealizowany przedmiot Umowy wynosi …… miesięcy64 od 
dnia odebrania przez Zamawiającego robót budowlanych i podpisania protokółu 
odbioru końcowego.  

4. Jez eli w ramach gwarancji Wykonawca dokonał usunięcia wad istotnych, termin 
gwarancji biegnie na nowo od chwili usunięcia wady. W innych przypadkach termin 
gwarancji ulega przedłuz eniu o czas, w którym wada była usuwana. 

 
§2 

Obowiązki i uprawnienia stron 

1. O wystąpieniu wad Zamawiający powiadomi Wykonawcę/Gwaranta w formie 
pisemnej w terminie 3 dni od ujawnienia wady, podając jej rodzaj. 

2. W przypadku wystąpienia wad Zamawiający może żądać ich usunięcia, wyznaczając 
w tym celu Wykonawcy odpowiedni termin. Jeżeli jednak stwierdzone wady 
uniemożliwiałyby użytkowanie przedmiotu niniejszej gwarancji, a także gdy 
ujawniona wada może skutkować zagrożeniem dla życia lub zdrowia ludzi, 
zanieczyszczeniem środowiska albo wystąpieniem niepowetowanej szkody dla 
Zamawiającego Wykonawca obowiązany jest przystąpić do usunięcia wady 
niezwłocznie, tj. w terminie do 24 godzin od powiadomienia i usunięcia jej 
w najwcześniej możliwym terminie. 
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3. Po bezskutecznym upływie wyznaczonego przez Zamawiającego terminu, 
Zamawiający może zlecić usunięcie wad i szkód spowodowanych przez wady innemu 
podmiotowi na koszt Wykonawcy.  

4. Usunięcie wad uważa się za skuteczne z chwilą podpisania przez obie strony 
protokołu odbioru prac z usuwania wad. 

5. Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody, które spowodował usuwaniem 
wad. 

§3 
Inne warunki gwarancji 

1. Nie podlegają gwarancji wady powstałe na skutek siły wyższej, szkody wynikłe z winy 
Zamawiającego, a szczególnie użytkowania przedmiotu niniejszej gwarancji w sposób 
niezgodny z zasadami eksploatacji i użytkowania. 

2. Pomimo wygaśnięcia gwarancji Wykonawca zobowiązany jest usunąć wady, które 
zostały zgłoszone przez Zamawiającego w okresie trwania gwarancji. 

 
§4 

Przeglądy gwarancyjne 

1. Odbiór pogwarancyjny polegający na ocenie stanu przedmiotu zamówienia po 
użytkowaniu w okresie gwarancji, a także ocenie wykonanych robót związanych 
z usunięciem wad zaistniałych w okresie gwarancyjnym odbędzie się przed upływem 
terminu gwarancji udzielonej Zamawiającemu na przedmiot niniejszej umowy.  

2. Termin odbioru pogwarancyjnego wyznaczy Zamawiający i powiadomi o nim 
Wykonawcę, co najmniej 3 dni przed rozpoczęciem czynności odbiorowych. 

3. Z czynności odbioru pogwarancyjnego zostanie sporządzony protokół odbioru, 
którego postanowienia będą wiążące dla Wykonawcy, także w sytuacji, gdy czynności 
odbioru Zamawiający dokona jednostronnie, z powodu nieobecności Wykonawcy 

 
§5 

Komunikacja 

1. O każdej wadzie osoba wyznaczona przez Zamawiającego powiadamia telefonicznie 
przedstawiciela gwaranta, a następnie potwierdza zgłoszenie telefaksem bądź               
e-mailem na wskazane numery telefonów i adresy.  

2. Pisma skierowane do Gwaranta należy wysyłać na adres: 
……………………….…………………………………….............................................. 

3. Pisma skierowane do Zamawiającego należy wysyłać na adres:  
Gmina Kroczyce, ul. Batalionów Chłopskich 29, 42-425 Kroczyce. 

4. O zmianach danych teleadresowych strony obowiązane są informować się 
niezwłocznie, nie później niż 7 dni od chwili zaistnienia zmian, pod rygorem uznania 
wysyłania korespondencji pod ostatnio znany adres za skutecznie doręczoną. 

 
§6 

Postanowienia końcowe 
1. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, 

w szczególności kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 
Zamówień Publicznych. 

 

………………………………………… 
(podpis Wykonawcy/Gwaranta)  
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- Załącznik Nr 2 do Umowy  
 

Oświadczenie wykonawcy  
 

odnośnie ilości osób zatrudnionych/które zostaną zatrudnione/ na podstawie 
umowy o pracę, do wykonywania czynności w zakresie realizacji niniejszego 
zamówienia, których wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposób określony 
w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – kodeks pracy  

 

Czynność w zakresie realizacji zamówienia Liczba osób 

a) Wykonanie robót przygotowawczych 

i rozbiórkowych 

b) Wykonanie robót ziemnych 

c) Wykonanie robót montażowych 

d) Wykonanie robót odtworzeniowych 

i wykończeniowych 

e) Wykonanie robót elektrycznych. 

 

 
 

 

 ………………………………………… 
(podpis Wykonawcy) 


