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SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA                                                                                                                   

- zwana dalej „SWZ" 

 

„Zagospodarowanie wód deszczowych w oparciu o zielono-niebieskie rozwiązania w 
mieście Turek" 

Zamówienie publiczne na roboty budowlane o wartości szacunkowej nie przekraczającej 

wyrażonej w PLN równowartości kwoty 5 350 000 euro określonej w przepisach wydanych 

na podstawie art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień 

publicznych (t. j. Dz. U. 2021, poz. 1129 ze zm.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

1. ZAMAWIAJĄCY 

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Turku  

ul. Polna 4, 62-700 Turek 

NIP 668-00-00-082, REGON 311022883 

Tel.: +48 632800321 , +48 632800307 

Adres strony internetowej prowadzonego postępowania: 

http://www.bip.pgkim-turek.pl 

https://miniportal.uzp.gov.pl 

Adres poczty elektronicznej: zamowienia@pgkim-turek.pl 

Wydział prowadzący postępowanie: Wydział Rozwoju Analiz i Zamówień Publicznych  

2. ADRES STRONY INTERNETOWEJ NA KTÓREJ UDOSTĘPNIANE BĘDĄ ZMIANY I 

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ ORAZ INNE DOKUMENTY ZAMÓWIENIA BEZPOŚREDNIO 

ZWIĄZANE Z POSTĘPOWANIEM O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 

http://www.bip.pgkim-turek.pl  https://miniportal.uzp.gov.pl 

3. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA   ORAZ   INFORMACJA,   CZY ZAMAWIAJĄCY 

PRZEWIDUJE WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Z MOŻLIWOŚCIĄ PROWADZENIA 

NEGOCJACJI 

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie podstawowym bez 

przeprowadzenia negocjacji na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo 

zamówień publicznych (t. j. Dz. U. 2021, poz.1129 ze zm.) - zwanej w dalszej części SWZ 

„Ustawą Pzp", w którym w odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu oferty mogą składać 

wszyscy zainteresowani wykonawcy, a następnie zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertę 

bez przeprowadzenia negocjacji. 

Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z możliwością prowadzenia negocjacji. 

3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie infrastruktury technicznej – polegającej na wymianie 

nawierzchni chodników i placu na warstwę przepuszczalną w dwóch lokalizacjach na terenie miasta 

Turku.  

Zakres robót budowlanych stanowiących przedmiot zamówienia obejmuje:  
 

1. Wykonanie infrastruktury technicznej wg dokumentacji – wymiana nawierzchni chodników 

przy Al. Józefa Piłsudskiego w Turku na przepuszczalną wg projektu budowlanego 

Zakres inwestycji obejmuje między innymi: 

a) Wymianę dotychczasowej nawierzchni na nawierzchnię wodoprzepuszczalną 

mineralno-epoksydową o powierzchni 895,85m2 

2. Wykonanie infrastruktury technicznej wg dokumentacji – wymiana nawierzchni placu za 

Szkołą Podstawową nr 4 przy ul. Sportowej 9 w Turku na przepuszczalną wg projektu 

budowlanego 

Zakres inwestycji obejmuje między innymi: 

a) Wymianę dotychczasowej nawierzchni na nawierzchnię wodoprzepuszczalną 

mineralno-epoksydową o powierzchni 2 156,34m2 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera dokumentacja projektowa, przedmiar robót 

oraz Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych. 

http://www.bip.pgkim-turek.pl/


 

 

UWAGA 

 

Zamawiający informuje, że do dokumentacji projektowej wkradł się błąd w postaci podanej frakcji 

podbudowy. Oczywiście wszystkie podbudowy pod nawierzchnie przepuszczalne należy przyjąć o 

frakcji od 4 do 31,5mm (a nie od 0 do 31,5mm). 

 

3.1.   Wymagania   w   zakresie   zatrudnienia   na    podstawie   stosunku   pracy,   w 

okolicznościach, o których mowa w art. 95 Ustawy Pzp 

3.1.1. Jeżeli    czynności w zakresie realizacji zamówienia wykonywane przez osoby je 

wykonujące polegają na ich wykonywaniu w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 

czerwca 1976 r. Kodeks pracy (Dz. U. 2020, poz. 1320 ze zm.), zamawiający stosownie do art. 95 

Ustawy Pzp, wymaga zatrudnienia tych osób przez wykonawcę na podstawie stosunku pracy. 

3.1.2. Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie stosunku pracy przez Wykonawcę 

lub Podwykonawcę osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia z zakresu: 

1) wykonania infrastruktury technicznej– wymiana nawierzchni placu za Szkołą Podstawową nr 4 przy 

ul. Sportowej 9 w Turku na przepuszczalną,  

2) wykonania infrastruktury technicznej wg dokumentacji – wymiana nawierzchni chodników przy Al. 

Józefa Piłsudskiego w Turku na przepuszczalną,  

3) robót ziemnych,  

4) pozostałych robót rozbiórkowych i demontażowych,  

5) robót przygotowawczych, wykończeniowych i porządkowych.  

3.1.3. Wykonawca na każde żądanie w trakcie realizacji przedmiotu umowy przedstawi 

Zamawiającemu dokumenty potwierdzające zatrudnienie osób, o których mowa w pkt 3.1.2. 

w zakresie: 

1) oświadczenia Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie stosunku pracy  

osób   wykonujących   czynności   w   zakresie   robót   budowlanych   (pracowników budowlanych). 

Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego 

oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują 

osoby zatrudnione na podstawie stosunku pracy wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju 

umowy o pracę i wymiar etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu 

Wykonawcy lub Podwykonawcy; 

2) oświadczenia zatrudnionego Pracownika 

3) poświadczonej   za   zgodność   z   oryginałem   odpowiednio   przez   Wykonawcę   lub 

Podwykonawcę   kopię   umowy/umów  o   pracę  osób  wykonujących   w  trakcie   realizacji 

zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy (wraz z 

dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów 

powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych  

pracowników,  zgodnie z przepisami  o ochronie danych  osobowych  (tj.  w szczególności bez 

adresów zamieszkania, nr PESEL pracowników). Informacje takie jak: 

imię i nazwisko pracownika, data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu 

powinny być możliwe do zidentyfikowania; 

4) zaświadczenia właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacenie przez Wykonawcę lub 

Podwykonawcę składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na 

podstawie stosunku pracy za ostatni okres rozliczeniowy; 

5) poświadczonego   za   zgodność  z   oryginałem   odpowiednio   przez  Wykonawcę   lub 

Podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do 

ubezpieczeń, zanonimtzowanego w sposób zapewniający ochronę danych osobowych 

pracowników, zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych. 

6) W przypadku niezatrudnienia osób na podstawie stosunku pracy przy realizacji 



 

 

zamówienia w zakresie czynności określonych w ust. 2 lub nieprzedstawienia Zamawiającemu 

na jego żądanie   umów/umów   o   prace   dokumentujących   świadczenie   pracy,   Wykonawca   

zapłaci Zamawiającemu karę umowną, o której mowa we wzorze umowy. Kara będzie naliczana za 

każdy dzień, w którym Wykonawca nie wypełnił zobowiązania. 

3.1.4. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez 

Wykonawcę lub Podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli 

przez Państwową Inspekcję Pracy. 

 

 

3.2. INFORMACJE DLA WYKONAWCÓW 

1) Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych; 

2) Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych; 

3) Zamawiający nie wymaga złożenia oferty po odbyciu przez wykonawcę wizji lokalnej 

4) Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji 

  elektronicznej; 

5) Zamawiający nie dokonuje zastrzeżenia w zakresie obowiązku osobistego wykonania przez 

wykonawcę albo poszczególnych wykonawców wspólnie ubiegających się o  udzielenie 

zamówienia kluczowych zadań dotyczących zamówienia na roboty budowlane; 

6) Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych; 

7) Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia; 

8) Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu; 

9) Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej; 
 

10) Zamawiający nie przewiduje wymagań w zakresie zatrudnienia osób, o których mowa w 

    art. 96 ust. 2 pkt 2 Ustawy Pzp; 

11) Zamawiający nie przewiduje wymagań w zakresie zastrzeżenia możliwości ubiegania się 

    o zamówienie wyłącznie przez wykonawców, o których mowa w art. 94 Ustawy Pzp; 

12) Zamawiający nie przewiduje wymogu ani możliwości złożenia ofert w postaci katalogów 

    elektronicznych lub dołączenia katalogów elektronicznych do oferty, w sytuacji określonej  

   w art. 93 Ustawy Pzp. 

13) Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu z zastrzeżeniem art.  

261 ustawy Pzp 

3.3. Oznaczenie   przedmiotu   zamówienia   według   kodów   Wspólnego   Słownika 

Zamówień (CPV): 
 

Wspólny Słownik Zamówień CPV: 

       Numer CPV Opis 

 
45111200-0    

 
Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne 

 
   45233222-1   

 
Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania 

 
45233000-9 

Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania 
nawierzchni autostrad, dróg 

 
45231000-5   

Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów 
komunikacyjnych i linii energetycznych 



 

 

 
45231300-8 

Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do 
odprowadzania ścieków 

 
45111000-8 

Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne 

 
45230000-8 

Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i 
elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu 

 
45220000-5 

Roboty inżynieryjne i budowlane 

 
45110000-1 

Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty 
ziemne 

 
45100000-8   

Przygotowanie terenu pod budowę 

3.4. Klauzula informacyjna z art. 13 ROPO 

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 przep ływu takich danych oraz uchylenia 

dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04 

maja 2016, L 119/1), zwane w niniejszej SWZ jako „RODO", Zamawiający informuję, że: 

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest  Przedsiębiorstwo Gospodarki 

Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Turku  z siedzibą w Turku, ul. Polna 4, 62-

700 Turek 

2) wyznaczono   Inspektora   Ochrony   Danych.   Jest  to   osoba,   z   którą   można   się 

kontaktować we wszystkich  sprawach  dotyczących  przetwarzania  indywidulanych 

danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych 

osobowych.   Kontakt  z  inspektorem   Ochrony   Danych   za   pośrednictwem   poczty 

elektronicznej: iod@pgkim-turek.pl 

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w 

celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn.: 

„Zagospodarowanie wód deszczowych w oparc iu o zielono-niebieskie rozwiązania w 

mieście Turek", prowadzonym w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji. 

4) odbiorcami   Pani/Pana   danych   osobowych   będą   osoby   lub   podmioty,   którym 

udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o Ustawę Pzp, a także 

podmioty uprawnione do ich otrzymania na podstawie obowiązujących przepisów 

prawa; 

5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 

14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. 2020, poz. 164 

ze zm.); 

6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana 

dotyczących jest wymogiem  ustawowym  określonym  w  przepisach  Ustawy  Pzp,  

związanym   z   udziałem   w postępowaniu   o   udzielenie   zamówienia   publicznego; 

konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z Ustawy Pzp; 

7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w 

sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 

8) posiada Pani/Pan: 



 

 

 

a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana 

dotyczących; 

b) na   podstawie   art.   16   RODO   prawo   do   sprostowania   Pani/Pana   danych 

osobowych; 

UWAGA: 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. 

c) na podstawie art.   18  RODO prawo żądania od administratora ograniczenia 

przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 

ust. 2 RODO; 

UWAGA: prawo do ograniczenia przetwarzan ia 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. 

d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy 

uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych  Pani/Pana dotyczących narusza 

przepisy RODO; 

9) nie przysługuje Pani/Panu: 

a) w związku z art  17 ust .  3 l i t .  b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych 

osobowych; 

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

c) na podstawie art. 21  RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych 

osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych 

jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. 

4. INFORMACJE O ZAMÓWIENIACH, O KTÓRYCH MOWA W ART. 214 UST. 1 PKT 7 

USTAWY PZP 

Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 

Ustawy Pzp 

5. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

Termin wykonania zamówienia do 60 dni od dnia podpisania umowy.  

6. INFORMACJA O WARUNKACH UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

6.1. W postępowaniu mogą wziąć udzia ł wyłącznie wykonawcy, którzy nie podlegają 

wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 108 ust. 1 Ustawy Pzp oraz spełniają 

wynikający z art. 112 ust. 2 pkt 3 i 4 Ustawy Pzp warunek udziału w postępowaniu dotyczący 

sytuacji finansowej oraz zdolności zawodowej, w związku z tym wykonawca musi wykazać, 

że: 

6.1.1. dysponuje lub będzie dysponować w okresie realizacji zamówienia publicznego, 

następującą osobą:  

1) kierownikiem budowy robót posiadającym uprawnienia budowlane do kie rowania 

budową w specjalności drogowej. 



 

 

Wykazane osoby powinny posiadać uprawnienia budowlane uzyskane zgodnie z ustawą z 

dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 ze zm.) lub 

odpowiadające im aktualne i równoważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na 

podstawie wcześniej obowiązujących w tym zakresie przepisów oraz przynależeć do 

właściwej Izby Samorządu Zawodowego. 

Przez wymóg określonych uprawnień budowlanych na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 

1994 r. Prawo budowlane oraz przynależność do właściwego samorządu zawodowego, 

rozumie się również odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, wydane określonym 

osobom na podstawie odpowiednich przepisów prawa państw członkowskich Unii 

Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państw członkowskich Europejskiego 

Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze 

Gospodarczym, które nabyły prawo do wykonywania okreś lonych zawodów 

regulowanych lub okreś lonych działalności, jeżeli te kwalifikacje zosta ły uznane na 

zasadach określonych w dyrektywie 2005/36/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 

7 września 2005 r. w sprawie uznawania kwalifikacji zawodowych i ustawie z dnia 22 

grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach 

członkowskich Unii Europejskiej {t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 220) 

6.1.2. w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy należycie 

wykonał 1 robotę budowlaną: 

 - robotę budowlaną  związaną z budową, przebudową, rozbudową chodników, dróg  

na nawierzchnię wodoprzepuszczalną mineralno-epoksydową o wartości min. 400.000,00 zł 

brutto 

 

Ocena spe łniania przez wykonawcę warunku udzia łu w postępowaniu w zakresie 

dotyczącym zdolności zawodowej będzie dokonana w oparciu o oświadczenia wykonawcy 

stanowiące Załącznik nr 1B i oraz Załącznik nr 3 i 4 do SWZ. 

 

7. PODSTAWY WYKLUCZENIA WYKONAWCY Z POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE 

ZAMÓWIENIA (PRZESŁANKI OBLIGATORYJNEGO WYKLUCZENIA WYKONAWCY Z ART. 108 

UST. 1 USTAWY PZP oraz art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych 

rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących 

ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. 2022r., poz. 835)) 

7.1. O udzielenie niniejszego zamówienia publicznego mogą ubiegać się wykonawcy, którzy 

nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia. 

7.2. Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawców w stosunku 

do których zachodzi jedna lub więcej przesłanek wykluczenia z art. 108 ust. 1 Ustawy Pzp, z 

zastrzeżeniem wynikającym z art. 110 ust. 2 Ustawy Pzp: 

   Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawcę: 

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

a) udziału w zorganizowanej grupie przestępczej albo związku mającym na celu popełnienie 

przestępstwa lub przestępstwa skarbowego, o którym mowa w art. 258 Kodeksu  karnego, 

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

c) o którym mowa w art. 228-230a, art. 250a Kodeksu karnego lub w art. 46 lub art. 

 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie, 

d) finansowania przestępstwa o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art.165a 

Kodeksu karnego, lub przestępstwo udaremniania lub utrudniania stwierdzenia przestępnego 

pochodzenia pieniędzy lub ukrywania ich pochodzenia, o którym mowa w art. 299 Kodeksu 

karnego, 

e)  o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art.115 § 20 Kodeksu karnego,  

  lub mające na celu popełnienie tego przestępstwa, 



 

 

f) powierzenia wykonywania pracy małoletniemu cudzoziemcowi, o którym mowa w art. 9 ust.2 

ustawy z dnia  15 czerwca 2012 r.  o skutkach powierzania wykonywania pracy 

cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej  

(Dz.U. poz.769), 

g) przeciwko obrotowi gospodarczemu, o których mowa w art. 296-307 Kodeksu karnego, 

przestępstwo  oszustwa,  o którym  mowa w art.   286  Kodeksu  karnego,   przestępstwo 

przeciwko wiarygodności dokumentów, o których mowa w art. 270-277d Kodeksu karnego, 

lub przestępstwo skarbowe, 

h) o którym mowa w art. 9 ust.1 i 3 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach 

powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej lub za odpowiedni czyn zabroniony określony w przepisach prawa 

obcego; 

2) jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika 

spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub 

komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym 

mowa w pkt 1; 

3) wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o 

zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie spo łeczne lub 

zdrowotne,  chyba że  wykonawca odpowiednio  przed  upływem  terminu  do składania 

wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania 

ofert dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne 

lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie 

spłaty tych należności; 

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

5) jeżeli  zamawiający   może   stwierdzić,   na   podstawie  wiarygodnych   przesłanek,   że 

wykonawca   zawarł  z   innymi   wykonawcami   porozumienie   mające   na   celu   zakłócenie 

konkurencji, w szczególności jeżeli należąc do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu 

ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, złożyli odrębne 

oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że 

wykażą, że przygotowali te oferty lub wnioski niezależnie od siebie; 

6) jeżeli, w przypadkach, o których mowa w art. 85 ust.1, doszło do zakłócenia konkurencji 

wynikającego z wcześniejszego zaangażowania tego wykonawcy lub podmiotu, który należy 

z wykonawcą do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o 

ochronie konkurencji i konsumentów, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji 

może być wyeliminowane winny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia 

7.3. Zamawiający nie przewiduje wykluczenia wykonawców z postępowania o udzielenie 

zamówienia na podstawie przesłanek fakultatywnego wykluczenia z postępowania z art. 109 ust. 1 

Ustawy Pzp. 

7.4. W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach 

w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa 

narodowego (Dz. U. z 2022r., poz. 835):  

7.4.1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:  

1) wykonawcę wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu Rady (WE) nr 765/2006 z 

dnia 18 maja 2006r. dotyczącego środków ograniczających w związku z sytuacją na Białorusi i 

udziałem Białorusi w agresji Rosji wobec Ukrainy (Dz.Urz. UE L 134 z 20.05.2006r. z późn. zm.), 

zwanego dalej „rozporządzeniem 765/2006”, i rozporządzeniu Rady (UE) nr 269/2014 z dnia 17 

marca 2014r. w sprawie środków ograniczających w odniesieniu do działań podważających 

integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub im zagrażających ( Dz.Urz. UE L 

78 z 17.03.2014r. z późn. zm.), zwanego dalej „rozporządzeniem 269/2014”, albo wpisanego na listę 

na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym 



 

 

mowa w art. 1 pkt 3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie 

przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa 

narodowego;  

2) wykonawcę, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o 

przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest 

osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 

albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile 

została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o 

zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o 

szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz 

służących ochronie bezpieczeństwa narodowego;  

3) wykonawcę, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 

września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106) jest podmiot wymieniony 

w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na 

listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na 

podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w 

art. 1 pkt 3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie 

przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa 

narodowego.  

7.4.2 Wykluczenie następuje na okres trwania okoliczności określonych w pkt. 7.4.1.  

7.4.2. Zamawiający zastrzega sobie również możliwość weryfikacji braku zaistnienia ww. podstaw 

wykluczenia w stosunku do konkretnego podmiotu za pomocą wszelkich dostępnych środków. Jako 

przykład takich metod weryfikacji można wskazać chociażby ogólnodostępne rejestry takie jak 

Krajowy Rejestr Sądowy, Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej czy 

Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych. 

8. INFORMACJA O PODMIOTOWYCH ŚRODKACH DOWODOWYCH ŻĄDANYCH W CELU 

POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAKU 

PODSTAW WYKLUCZENIA 

W celu wykazania spełniania przez wykonawcę określonego przez zamawiającego warunku udziału 

w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia z postępowania, o których mowa w art. 108 

ust. 1 Ustawy Pzp, na podstawie art. 273 i art. 274 Ustawy Pzp, wykonawca zobowiązany jest złożyć 

oświadczenia i dokumenty według poniższych wykazów: 

SKŁADANE PRZEZ WSZYSTKICH WYKONAWCÓW WRAZ Z OFERTĄ (FORMULARZ OFERTY - 

ZAŁĄCZNIK NR 1): 

8.1. Aktualne na dzień  składania ofert oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z 

uwzględnieniem przesłanki wykluczenia z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o 

szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz 

służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. 2022r., poz. 835), którego wzór stanowi 

Załącznik nr 1A do SIWZ; 

8.1.1. Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o spełnianiu warunku udziału w 

postępowaniu, którego wzór stanowi Załącznik nr 1B do SWZ; 

 

Informacje zawarte w ww. oświadczeniach   stanowią dowód potwierdzający brak podstaw 

wykluczenia oraz spełnianie warunku udziału w postępowaniu na dzień składania ofert, stanowi 

dowód tymczasowo zastępujący wymagane przez zamawiającego podmiotowe środki 



 

 

dowodowe. 

UWAGA:  W  przypadku  wspólnego  ubiegania  się   o  zamówienie   przez  wykonawców 

(konsorcja, spółki cywilne), oświadczenia, o których mowa w pkt 8.1.  8.1.1. składa każdy z 

wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają, brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie 

warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje 

spełnianie warunków udziału w postępowaniu. 

8.1.2 Wykonawca,   w   przypadku   polegania   na   zdolnościach   lub   sytuacji   podmiotów 

udostępniających zasoby na zasadach określonych w art. 118 Ustawy Pzp, przedstawia, wraz z 

oświadczeniami, o których mowa w pkt 8.1 i 8.1.1., także oświadczenie podmiotu 

udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz 

spełnianie warunku udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim wykonawca powołuje się na jego 

zasoby, według wzoru formularza stanowiącego Załącznik nr 1C do SWZ. 

PONADTO, WRAZ Z OFERTA NALEŻY ZŁOŻYĆ: 

Wraz z ofertą (formularz ofertowy - Załącznik nr 1 ) każdy wykonawca składa: 

1) pełnomocnictwo -jeżeli w imieniu wykonawcy działa osoba, której umocowanie do jego 

reprezentowania nie wynika z właściwych dokumentów rejestrowych, o których mowa w pkt 

1) lub ofertę składają wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia (dotyczy 

również wspólników spółki cywilnej, chyba że upoważnienie/pełnomocnictwo do występowania w 

imieniu spółki cywilnej wynikać będzie z dołączonej do oferty umowy spółki cywilnej, bądź wszyscy 

wspólnicy spółki podpiszą ofertę) ustanawiający pełnomocnika do reprezentowania ich w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy 

w sprawie zamówienia publicznego - wymagana forma: 

Pełnomocnictwo powinno  zostać  złożone  oryginale  w formie  elektronicznej opatrzonej 

kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem 

zaufanym lub podpisem osobistym. Dopuszcza się również złożenie elektronicznej kopii 

dokumentu  pełnomocnictwa   sporządzonego   uprzednio   w  formie   pisemnej  w  formie 

elektronicznego poświadczenia sporządzonego stosownie z przepisami ustawy z dnia 14 lutego 

1991 r. Prawo o notariacie, które to poświadczenie notariusz opatruje kwalifikowanym podpisem  

elektronicznym  bądź  też  opatrzenie  skanu pełnomocnictwa  sporządzonego uprzednio w formie 

pisemnej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym 

mocodawcy. Elektroniczna kopia pełnomocnictwa nie może być uwierzytelniona przez 

upełnomocnionego; 

2) oryginalny   dokument   wniesienia   wymaganego   wadium   przetargowego   w   formie 

poręczenia lub gwarancji; 

3) informację o korzystaniu z zasobów innych podmiotów na podstawie art. 118 Ustawy Pzp 

wraz z zobowiązaniem podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji 

niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia - tylko w przypadku, kiedy 

wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunku udziału w postępowaniu w zakresie 

wymaganych zdolności zawodowych polegał będzie na zdolnościach innych podmiotów na 

zasadach określonych w art. 118 Ustawy Pzp - według wzoru Załącznika nr 5 do SWZ. 

4) oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 Ustawy Pzp, z którego wynika, które 

roboty   budowlane   wykonają   poszczególni   wykonawcy   -   wyłącznie   w   przypadku 

wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w odniesieniu do warunku 

dotyczącego kwalifikacji zawodowych wykonawcy (brak załącznika do SWZ - forma i treść 

informacji w tym zakresie została pozostawiona do indywidualnego opracowania przez 

wykonawcę); 

Konieczność złożenia oświadczenia, o którym mowa w pkt 5) następuje w przypadku 

uregulowanym w art. 117 ust. 2 i 3 Ustawy Pzp, tj. : 

— gdy nie  wszyscy  wykonawcy  wspólnie   ubiegający się  o  zamówienie  spełniają warunek 



 

 

dotyczący uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o 

którym mowa wart. 112 ust. 2 pkt 2 Ustawy Pzp lub gdy nie  wszyscy wykonawcy wspólnie  

ubiegający się  o zamówienie  spełniają warunek dotyczący wykształcenia, kwalifikacji 

zawodowych lub doświadczenia. 

6) informację o której mowa w punkcie 14 ppkt 14.6. SWZ wynikającą z art. 225 Ustawy Pzp - 

wyłącznie w przypadku, jeżeli ustawowy obowiązek informacyjny w tym zakresie ma zastosowanie w 

stosunku do oferty wykonawcy (brak załącznika do SWZ - forma i treść informacji w tym zakresie 

została pozostawiona do indywidualnego opracowania przez wykonawcę) 

SKŁADANE NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO PRZEZ WYKONAWCĘ. KTÓREGO OFERTA 

ZOSTAŁA NAJWYŻEJ OCENIONA: 

Zamawiający na podstawie art. 274 ust. 1 Ustawy Pzp, wezwie wykonawcę, którego oferta została 

najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, 

następujących podmiotowych środków dowodowych aktualnych na dzień składania: 

8.2. Oświadczenia wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, o braku 

przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o 

ochronie konkurencji I konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 ze zm.), z innym wykonawcą, 

który złożył odrębną ofertę albo oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej 

wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty niezależnie od 

innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej -oświadczenie należy złożyć według 

wzoru formularza stanowiącego Załącznik nr 2 do SWZ;  

8.2.1. Wykaz osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego 

odpowiedzialnych za kontrolę jakości i kierowanie robotami budowlanymi wraz z informacjami 

na temat ich kwalifikacji zawodowych i uprawnień niezbędnych do wykonania zamówienia 

publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie 

do dysponowania tymi osobami - wykaz należy złożyć według wzoru formularza stanowiącego 

Załącznik nr 3 do SWZ (Przez dysponowanie bezpośrednie należy rozumieć samodzielne 

dysponowanie przez wykonawcę daną osobą fizyczną na podstawie różnych stosunków prawnych 

(np. umowy cywilnoprawnej lub umowy o pracę), jeżeli osoba ta będzie wykonywała wyłącznie 

osobiście, uzgodnione z wykonawcą czynności związane z realizacją zamówienia np. pełniła funkcję 

kierownika budowy, kierownika robót budowlanych. Przez dysponowanie pośrednie należy 

rozumieć natomiast powoływanie się przez wykonawcę na zasoby podmiotu trzeciego poprzez 

udostępnienie wykonawcy danej osoby przez inny podmiot w trybie art. 118 Ustawy Pzp) 

8.2.2. Wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli 

okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, 

daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane należycie, 

przy czym dowodami, o których mowa są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez 

podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn 

niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów -inne odpowiednie dokumenty -

wykaz należy złożyć według wzoru formularza stanowiącego Załącznik nr 4. 

 

9. INFORMACJA O ŚRODKACH KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ, PRZY UŻYCIU KTÓRYCH 

ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE KOMUNIKOWAŁ SIĘ Z WYKONAWCAMI, ORAZ INFORMACJE O 

WYMAGANIACH TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJNYCH SPORZĄDZANIA, WYSYŁANIA I 

ODBIERANIA KORESPONDENCJI ELEKTRONICZNEJ 

9.1. Informacje ogólne. 



 

 

1) W   postępowaniu   o   udzielenie   przedmiotowego   zamówienia   komunikacja   między 

Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu: 

https://miniportal.uzp.gov.pl/  

oraz ePUAPu:   https://epuap.gov.pl/wps/portal 

 

a także za pośrednictwem poczty elektronicznej: zamowienia@pgkim-turek.pl 

2) Komunikacja    pomiędzy   zamawiającym   a   wykonawcą   odbywa   się   zgodnie   z 

rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu 

sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów 

elektronicznych  oraz  środków  komunikacji  elektronicznej w  postępowaniu  o  udzielenie 

zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. 2020, poz. 2452) 

 

OSOBY UPRAWNIONE DO KOMUNIKOWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI: 

3) Zamawiający wyznacza następujące osoby do kontaktu z Wykonawcami: Arkadiusz Piekarski  (tel. 

+48 63 28 00 326), Sebastian Gałczyński (tel. +48 63 28 00 307), e-mail: zamowienia@pgkim-

turek.pl 

Komunikacja ustna dopuszczalna jest w odniesieniu do informacji, które nie są istotne, w 

szczególności nie dotyczą ogłoszenia o zamówieniu lub SWZ, a także ofert. 

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: Formularz do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do Formularza do 

komunikacji. 

5) Wymagania    techniczne    i    organizacyjne    wysyłania    i    odbierania    dokumentów 

elektronicznych,    elektronicznych    kopii    dokumentów    i    oświadczeń    oraz informacji 

przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z systemu 

miniPortal oraz  Warunkach korzystania z elektronicznej platformy usług administracji 

publicznej (ePUAP). 

6) Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy 

do: Formularz złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz Formularz do komunikacji 

wynosi 150 MB. 

7) Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień,  dokumentów elektronicznych, 

oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji 

przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP. 

8) Zamawiający przekazuje link do postępowania oraz ID postępowania jako załącznik do 

SWZ. Dane postępowanie można wyszukać również na liście wszystkich postępowań w 

miniPortalu klikając wcześniej opcję Dla Wykonawców lub ze strony głównej z zakładki 

Postępowania. 

9.2. Złożenie oferty 

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

lub  wniosku dostępnego  na  ePUAP  i  udostępnionego  również  na  miniPortalu. 

Funkcjonalność do zaszyfrowania oferty przez wykonawcę jest dostępna dla wykonawców 

na miniPortalu, w szczegółach danego postępowania. W formularzu oferty wykonawca 

zobowiązany   jest   podać   adres   skrzynki   ePUAP,    na   którym    prowadzona   będzie 

korespondencja związana z postępowaniem. 

2) Ofertę należy sporządzić w języku polskim. 
 

3) Ofertę składa się pod rygorem  nieważności w formie elektronicznej lub w postaci 

elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. 

4) Sposób  złożenia   oferty,   w  tym  zaszyfrowania   oferty   opisany  został  w  Instrukcji 

https://miniportal.uzp.gov.pl/


 

 

użytkownika, dostępnej na stronie: https://miniportal.uzp.gov.pl/ 

5) jeżeli   dokumenty   elektroniczne,   przekazywane   przy   użyciu   środków   komunikacji 

elektronicznej, zawierają informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa   w rozumieniu 

przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz. U. z 2020 

r. poz. 1913), wykonawca, w celu utrzymania w poufności tych informacji, przekazuje je w 

wydzielonym i odpowiednio oznaczonym pliku, wraz z jednoczesnym zaznaczeniem polecenia 

Załącznik stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa a następnie wraz z plikami stanowiącymi 

jawną część należy ten plik zaszyfrować. 

6) Do  oferty  należy  dołączyć  oświadczenie   o  niepodleganiu  wykluczeniu,   spełnianiu 

warunków udziału w postępowaniu, w zakresie wskazanym SWZ, w formie elektronicznej lub w  

postaci  elektronicznej   opatrzonej   podpisem  zaufanym   lub  podpisem   osobistym,   a następnie 

zaszyfrować wraz z plikami stanowiącymi ofertę. 

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

8) Wykonawca  może  przed  upływem  terminu  do  składania  ofert wycofać  ofertę  za 

pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na 

ePUAP i udostępnionych również na miniPortalu. Sposób wycofania oferty został opisany w Instrukcji 

użytkownika dostępnej na miniPortalu. 

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

ani wycofać złożonej oferty. 
 

9.3.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 pkt  

9.2.  wniosków  o  dopuszczenie  do   udziału  w  postępowaniu),  zawiadomień  oraz 

przekazywanie  informacji  odbywa  się  elektronicznie za  pośrednictwem  dedykowanego 

Formularza  do komunikacji dostępnego  na  ePUAP  oraz  udostępnionego  również  na 

miniPortalu. 

2) Zamawiający  może  również komunikować się z Wykonawcami za  pomocą  poczty 

elektronicznej, adres email: zamowienia@pgkim-turek.pl 

We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy 

posługują się numerem ogłoszenia (BZP, TED - numer ogłoszenia w Dz.U.UE lub ID postępowania). 

3) Dokumenty elektroniczne składane są przez wykonawcę za pośrednictwem Formularza do 

komunikacji jako załączniki.  Zamawiający dopuszcza  również  możliwość składania 

dokumentów elektronicznych za pomocą poczty elektronicznej na wskazany powyżej w pkt 

2) adres e-mail. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych musi być zgodny z 

wymaganiami określonymi w rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r.  

w sprawie sposobu  sporządzania  i  przekazywania  informacji  oraz wymagań technicznych dla 

dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o 

udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. 2020, poz. 2452) oraz rozporządzeniu 

Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r.  w sprawie podmiotowych 

środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający 

od wykonawców (Dz. U. z 2020 r. poz. 2415) 

4) Ofertę, oświadczenia, o których mowa w art. 125 ust. 1 Ustawy Pzp, podmiotowe środki 

dowodowe, pełnomocnictwa, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby sporządza się w 

postaci elektronicznej, w ogólnie dostępnych formatach danych, w szczególności w formatach .txt, 

.rtf, .pdf,.doc, .docx, .odt. 

10. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM 



 

 

10.1. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości: 10.000,00 zł                    

(słownie złotych: dziesięć tysięcy). 

10.2. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert. 

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

a) pieniądzu: przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego w Santander Bank 

Polska   nr rachunku: 09 1090 1229 0000 0000 2201 3589   

 z opisem: „Wadium - tryb podstawowy bez negocjacji - nr ref. GK-GRAIZ/SG - 67/2022 

Decydującą dla uznania zachowania terminu wniesienia wadium w formie pieniężnej na rachunek 

bankowy jest data uznania rachunku zamawiającego kwotą zadysponowaną przez wykonawcę na 

podstawie polecenia przelewu. 

b) gwarancjach bankowych; 

c) gwarancjach ubezpieczeniowych; 

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

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

Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2019 r. poz. 310, 836 i 1572) 

 

10.4. Wniesienie wadium w pieniądzu za pomocą przelewu bankowego zamawiający będzie 

uważał za skuteczne tylko wówczas, gdy przed upływem terminu składania ofert kwota 

wniesionego wadium będzie uznana na rachunku bankowym zamawiającego. 

10.5. Jeżeli wadium wnoszone jest w formie poręczenia lub gwarancji wówczas musi być 

przekazane zamawiającemu  przez wykonawcę środkiem  komunikacji elektronicznej w postaci 

elektronicznej. Gwarancie lub poręczenie należy wystawić w formie elektronicznej opatrzonej    

przez   wystawce   gwarancji    lub    poręczenia    kwalifikowanym    podpisem elektronicznym i 

przekazać w takiej formie w jakiej dokument był wystawiony przez gwaranta lub poręczyciela, to jest 

w formie oryginału. 

Warunku powyższego nie spe łnia elektroniczna kopia orygina łu dokumentu poręczenia 

lub gwarancji podpisana przez wykonawcę kwalifikowanym podpisem elektronicznym - w 

szczególności wniesiona w formie cyfrowego skanu oryginału wadium sporządzonego w 

formie pisemnej, przes łanego następnie środkiem komunikacji elektronicznej w postaci 

elektronicznej kopii oryginalnego dokumentu wadium. 

Oryginał dokumentu wadialnego należy złożyć jako osobny plik obok innych plików stanowiących 

ofertę i skompresować do jednego pliku archiwum (ZIP). 

10.6. Z treści gwarancji/poręczenia powinny wynikać, co najmniej: 

1)nazwa zleceniodawcy (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji/poręczenia (Zamawiającego), 

gwaranta/poręczyciela (podmiotu udzielającego gwarancji/poręczenia) oraz adresy ich siedzib, 

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

3) kwota gwarancji/poręczenia, 

4) termin ważności gwarancji/poręczenia, obejmujący cały okres związania ofertą 

5) bezwarunkowe,   nieodwołalne   oraz   płatne   na   każde   żądanie   zgłoszone   przez 

Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie gwaranta / poręczyciela do wypłaty 

Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 98 ust. 6 Ustawy Pzp. 

10.7. Zwrot   wadium   przez   zamawiającego   następuje   na   zasadach   i   w   sytuacjach 

określonych w art. 98 ust. 1-5 Ustawy Pzp. 

10.8. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o  udzielenie zamówienie, 

wadium (w każdej z dopuszczonych Ustawą Pzp) może być wniesione przez jednego lub 

część lub wszystkich wykonawców,  pod warunkiem, że łączna wysokość wniesionego 

wadium odpowiadać będzie wymaganej przez zamawiającego kwocie wadium. W taki 

przypadku wnosząc wadium należy wskazać w czyim imieniu i tytułem jakiego postępowania 

wadium jest wnoszone. 



 

 

11. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 

11.1. Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni tj. do dnia 29.07.2022, od dnia 

upływu terminu składania ofert. 

11.2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składnia ofert. 

11.3. W przypadku gdy wybór najkorzystniejszej oferty nie nastąpi przed upływem terminu 

związania ofertą określonego w SWZ , zamawiający przed upływem terminu związania ofertą, 

zwraca się jednokrotnie do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o 

wskazywany przez niego okres, nie dłuższy niż 30 dni. Przedłużenie terminu związania ofertą 

wymaga złożenia przez wykonawcę pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przedłużenie 

terminu związania ofertą. 

11.4. Przedłużenie terminu związania ofertą następuje wraz z przedłużeniem okresu ważności 

wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres 

związania ofertą i wymaga złożenia przez wykonawcę pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody 

na przedłużenie terminu związania ofertą. 

12. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERTY 

12.1. Każdy Wykonawca w przedmiotowym postępowaniu może złożyć tylko jedną ofertę, 

12.2. W przypadku Wykonawców wspólnie  ubiegających się o  udzielenie zamówienia 

(konsorcjum, spółki cywilne) - wypełniając formularz ofertowy oraz pozostałe dokumenty 

powołujące się na „Wykonawcę", w miejscu np. „nazwa i adres Wykonawcy" itp., należy wpisać 

dane dotyczące wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia    

(członków   konsorcjum,    wspólników   spółki    cywilnej),    a    nie   wyłącznie pełnomocnika 

Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. 

12.3. Ofertę pod rygorem nieważności należy sporządzić w formie elektronicznej opatrzonej 

kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem 

zaufanym lub podpisem osobistym osoby uprawnionej do reprezentowania wykonawcy, o której 

mowa poniżej w pkt 12.8. SWZ, w formatach danych określonych w przepisach wydanych na 

podstawie art. 18 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów 

realizujących zadania publiczne (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 670 ze zm.) 

12.3.1. Podpis kwalifikowany to podpis elektroniczny, który ma moc prawną taką jak podpis 

własnoręczny. Jest poświadczony specjalnym certyfikatem kwalifikowanym, który umożliwia 

weryfikację osoby składającej podpis; 

12.3.2. Postać elektroniczna opatrzona podpisem zaufanym to plik w jakimkolwiek formacie 

opatrzony podpisem, który można wygenerować korzystając z platformy ePUAP; 

12.3.3. Postać elektroniczna opatrzona podpisem osobistym to plik w jakimkolwiek formacie 

opatrzony   podpisem umieszczonym w e-dowodzie (dokumencie wyposażonym w elektroniczny 

chip w który wprowadzony jest   podpis mający charakter podpisu kwalifikowanego). 
 

12.4. Podmiotowe środki dowodowe służące potwierdzeniu braku podstaw wykluczenia oraz 

spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz inne dokumenty lub oświadczenia, sporządzone 

w języku polskim, przekazuje się wraz z tłumaczeniem na język polski. 

12.5. W przypadku gdy dokumenty elektroniczne w postępowaniu, przekazywane przy użyciu  

środków  komunikacji  elektronicznej,  zawierają  informacje  stanowiące tajemnicę 

przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu 

nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2020 r. poz. 1913), wykonawca w celu utrzymania w 

poufności tych informacji, przekazuje je w wydzielonym i odpowiednio oznaczonym pliku. 

12.6. W przypadku  gdy podmiotowe środki  dowodowe  lub dokumenty  potwierdzające 

umocowanie do reprezentowania, zostały wystawione przez upoważnione podmioty jako 

dokumenty w postaci papierowej, przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu 

opatrzonego kwalifikowanym  podpisem elektronicznym,  a w przypadku  postępowań o wartości 



 

 

mniejszej niż progi unijne jako opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem   

zaufanym   lub   podpisem   osobistym,   poświadczając   zgodność   cyfrowego odwzorowania z 

dokumentem w postaci papierowej. 

12.7. Poświadczenia   zgodności   cyfrowego   odwzorowania   z  dokumentem   w   postaci 

papierowej, o którym mowa w pkt 12.6. dokonuje w przypadku podmiotowych środków 

dowodowych     oraz dokumentów potwierdzających umocowanie do  reprezentowania - 

odpowiednio wykonawca, wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, podmiot 

udostępniający zasoby lub podwykonawca, w zakresie podmiotowych środków dowodowych lub 

dokumentów potwierdzających umocowanie do reprezentowania, które każdego z nich dotyczą. 

12.8. Poświadczenia   zgodności   cyfrowego   odwzorowania   z   dokumentem   w   postaci 

papierowej, o którym mowa w pkt 12.6., może dokonać również notariusz. 

12.9. Przez cyfrowe odwzorowanie należy rozumieć dokument elektroniczny będący kopią 

elektroniczną treści zapisanej w postaci papierowej, umożliwiający zapoznanie się z treścią i jej 

zrozumienie, bez konieczności bezpośredniego dostępu do oryginału. 

12.10. Podmiotowe środki dowodowe, w tym oświadczenie składane przez wykonawców 

wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, o którym mowa w art. 117 ust. 4 Ustawy Pzp, 

oraz zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby w trybie art. 118   Ustawy Pzp, niewystawione 

przez upoważnione podmioty, oraz pełnomocnictwo przekazuje się w postaci elektronicznej  i 

opatruje się kwalifikowanym  podpisem elektronicznym,  a w przypadku postępowań o wartości 

mniejszej niż progi unijne opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem 

zaufanym lub podpisem osobistym. 

12.11. W przypadku gdy podmiotowe środki dowodowe, w tym oświadczenie składane przez 

wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, o którym mowa w art. 117 ust. 4 

Ustawy Pzp oraz zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, niewystawione przez 

upoważnione podmioty lub pełnomocnictwo, zostały sporządzone jako dokument w postaci   

papierowej   i   opatrzone   własnoręcznym   podpisem,   przekazuje   się   cyfrowe odwzorowanie 

tego dokumentu opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, a w przypadku postępowań 

o wartości mniejszej niż progi unijne, kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem 

zaufanym lub podpisem osobistym, poświadczającym zgodność cyfrowego odwzorowania z 

dokumentem w postaci papierowej. 

12.12. Poświadczenia  zgodności  cyfrowego  odwzorowania  z  dokumentem  w  postaci 

papierowej, o którym mowa w pkt 12.11. dokonuje w przypadku podmiotowych środków 

dowodowych - odpowiednio wykonawca, wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie 

zamówienia, podmiot udostępniający zasoby lub podwykonawca, w zakresie podmiotowych środków 

dowodowych, które każdego z nich dotyczą, w przypadku oświadczenie składane przez 

wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, o którym mowa w art.   117  ust.  

4  Ustawy  Pzp,  lub zobowiązania  podmiotu  udostępniającego zasoby - wykonawcy wspólnie 

ubiegający się o udzielenie zamówienia, w przypadku pełnomocnictwa -mocodawca. 

12.13. Poświadczenia  zgodności  cyfrowego  odwzorowania  z  dokumentem  w  postaci 

papierowej, o którym mowa w pkt 12.11., może dokonać również notariusz. 

12.14. W przypadku przekazywania w postępowaniu dokumentu elektronicznego w formacie 

poddającym dane kompresji, opatrzenie pliku zawierającego skompresowane dokumenty 

kwalifikowanym podpisem elektronicznym, a w przypadku postępowań o wartości mniejszej niż   

progi   unijne,   kwalifikowanym   podpisem   elektronicznym,   podpisem   zaufanym   lub podpisem 

osobistym, jest równoznaczne z opatrzeniem wszystkich dokumentów zawartych w tym pliku 

odpowiednio kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem 

osobistym. 

12.8. Za osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawców uznaje się: 

1) osoby  wykazane  w  prowadzonych   przez   sądy   rejestrach   handlowych,   rejestrach 

spółdzielni lub rejestrach przedsiębiorstw państwowych, fundacji, stowarzyszeń i innych; 



 

 

2) osoby wykazane w Centralnej  Ewidencji  i  Informacji  o  Działalności Gospodarczej 

(CEIDG), prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki; 

3) osoby legitymujące się odpowiednim pełnomocnictwem  udzielonym przez osoby,  o których 

mowa powyżej w pkt 1) i 2). 

4) w przypadku, gdy ofertę składa konsorcjum, w tym spółki cywilne, czyli wykonawcy 

wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego, pełnomocnika ustanowionego 

przez wykonawców wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego; 

5) w przypadku wykonawców z siedzibą za granicą za osoby uprawnione uznaje się osoby 

wskazane, zgodnie z dokumentami państwa wystawienia, w którym wykonawca ma siedzibę 

lub miejsce zamieszkania. 

13. SPOSÓB ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT I TERMIN OTWARCIA OFERT 

13.1. Ofertę w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub w 

postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym wraz z wymaganymi 

załącznikami, należy złożyć za pośrednictwem ePUAP (Formularz do złożenia lub wycofania oferty)  

na Elektroniczną Skrzynkę Podawczą zamawiającego (adres skrzynki ePUAP Przedsiębiorstwa 

Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Turku : /PGKIM/SkrytkaESP) w terminie do 

dnia 30.06.2022 r. do godziny 9.30.  

13.2. Otwarcie ofert jest niejawne i nastąpi w dniu 30.06.2022 r. o godzinie 10:00. 

13.3. Otwarcie   ofert   następuje   poprzez   użycie   mechanizmu   do   odszyfrowania   ofert 

dostępnego po załogowaniu w zakładce Deszyfrowanie na miniPortalu i następuje poprzez 

wskazanie pliku do odszyfrowania. 

13.4. W przypadku awarii systemu teleinformatycznego, który spowoduje brak możliwości 

otwarcia   ofert   w   terminie   określonym   przez  zamawiającego,   otwarcie   ofert   nastąpi 

niezwłocznie po usunięciu awarii. 

13.5. Zamawiający informuje o zmianie terminu otwarcia ofert na stronie internetowej 

prowadzonego postępowania. 

13.6. Zamawiający,  najpóźniej przed otwarciem ofert udostępni na stronie internetowej 

prowadzonego   postępowania   informację   o   kwocie,   jaką   zamierza   przeznaczyć   na 

sfinansowanie zamówienia. 

13.7. Niezwłocznie   po  otwarciu  ofert zamawiający  udostępni   na  stronie  internetowej 

prowadzonego postępowania informacje o: 

1) nazwach  albo  imionach  i  nazwiskach  oraz siedzibach  lub  miejscach  prowadzonej 

działalności gospodarczej albo miejscach zamieszkania wykonawców, których oferty zostały otwarte; 

2) cenach lub kosztach zawartych w ofertach. 

14. SPOSÓB OBLICZENIA CENY 

14.1. Cena – należy przez to rozumieć cenę w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 9 
maja 2014r. o informowaniu o cenach towarów i usług (Dz.U. 2019 poz. 178), nawet jeżeli jest 
płacona na rzecz osoby niebędącej przedsiębiorcą. 

14.2.   Cena oferty jest ceną ryczałtową w znaczeniu i ze skutkami określonymi w art. 632 Kodeksu 
cywilnego. Cena oferty musi zawierać wszelkie koszty niezbędne do prawidłowej realizacji 
przedmiotu zamówienia, z uwzględnieniem wszelkich opłat i podatków (także podatku od towarów i 
usług) oraz powinna uwzględniać cały zakres przedmiotu zamówienia określony w SWZ, a w 
szczególności w załączonej do niej dokumentacji projektowej oraz ewentualne ryzyko wynikające z 
okoliczności, które można było przewidzieć w terminie opracowywania oferty do czasu jej złożenia. 

Wykonawca przygotowujący ofertę musi tak skalkulować cenę ryczałtową, by przygotowane 
wynagrodzenie obejmowało wykonanie zamówienia, zgodnie z dołączoną do SWZ dokumentacją 



 

 

projektową i techniczną i pozostałymi zapisami SWZ, w tym projektem umowy, stanowiącym 
załącznik nr 6 do SWZ. Przedstawiony w postępowaniu przedmiar robót jest tylko materiałem 
pomocniczym i może nie zawierać zestawienia wszystkich niezbędnych  prac i przewidywanych 
wszystkich kosztów związanych z wykonaniem przedmiotu zamówienia. Wykonawca nie będzie mógł 
żądać dodatkowej zapłaty, jeśli na etapie realizacji okaże się, iż nie uwzględnił on (nie skalkulował) 
elementów niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia. Jednocześnie Zamawiający zastrzega, 
że przewiduje możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia ryczałtowego w przypadkach opisanych 
w §18 i §19  projektu umowy (załącznik nr 6 do SWZ).  

14.3.   Cenę netto, kwotę podatku VAT i cenę brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia  
wyrażoną w złotych polskich, należy podać w formularzu Oferty stanowiącym załącznik nr 1 do SWZ. 
Ceny w formularzu Oferty należy podać, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z 
polskim systemem płatniczym. 

14.4.    Wykonawca powinien wyjaśnić z Zamawiającym wszystkie wątpliwości przed złożeniem 
oferty. 

14.5.   Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w złotych polskich.  

14.6.    Wykonawca, składając ofertę, obowiązany jest poinformować Zamawiającego (w Ofercie  – 
załącznik nr 1 do SWZ), czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego 
obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, wskazując nazwę 
(rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, 
oraz ich wartość bez kwoty podatku, a także  wskazując stawkę podatku od towarów i usług, która 
zgodnie z wiedzą Wykonawcy, będzie miała zastosowanie. Brak wskazania w formularzu Oferty 
(załącznik nr 1 do SWZ) informacji czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u 
Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług będzie 
uznawane jako informacja, że wybór oferty Wykonawcy nie będzie prowadzić do powstania u 
Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług. 

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

15. OPIS KRYTERIÓW OCENY OFERT, WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIÓW I 

SPOSOBU OCENY OFERT 

15.1. Zamawiający będzie oceniał oferty Wykonawców według następujących przyjętych kryteriów 

oceny ofert: 
 

Nr Nazwa kryterium oceny ofert Waga kryterium 

1 CENA OFERTY 60% 

2 OKRES UDZIELONEJ GWARANCJI JAKOŚCI 40% 

15.2.  Punkty przyznawane za podane w pkt.  15.1. kryteria oceny będą liczone według 

następujących wzorów / reguł: 
 

Nr 

kryterium 

Wzór / reguła 



 

 

1 Punktacja w kryterium oceny ofert CENA OFERTY będzie przyznawana na 

podstawie następującego wzoru: Kc = (Cmi„*Coo)*60%x100 gdzie: Kc~ liczba 

punktów przyznanych ocenianej ofercie w kryterium oceny „Cena oferty" Cmin - 

najniższa cena ofertowa spośród wszystkich ważnych ofert Coo - cena ofertowa 

ocenianej oferty 

2 Punkty w kryterium „okres udzielonej  gwarancji jakości" zostaną przyznane wg. 

poniższego zestawienia: 

36 miesięcy – 0 punktów 

48 miesięcy – 20 punktów 

60 miesięcy – 40 punktów 

Kryterium to winno być wyrażone w miesiącach, poprzez podanie całkowitej 

liczby miesięcy. 

Minimalny okres gwarancji  nie może być krótszy niż 36 miesięcy. W przypadku 

zadeklarowania okresu udzielonej gwarancji dłuższego niż 60 miesięcy, oferta 

będzie oceniana, jakby Wykonawca zadeklarował 60 miesięcy. 

W przypadku braku wskazania okresu udzielonej gwarancji jakości oferta będzie 

oceniona jakby Wykonawca oferował najkrótszy okres gwarancji tj. 36 miesięcy, 

wskazanie więcej niż jednego okresu gwarancji skutkować będzie odrzuceniem 

oferty wykonawcy na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5) PZP. 

Należy mieć na uwadze, że zadeklarowany okres udzielonej gwarancji jakości  

wpisany będzie do umowy.  

 
 
Oferta złożona przez wykonawcę może otrzymać łącznie maksymalną ilość 100 pkt, gdzie 1 % 
wagi kryterium równa się 1 pkt oceny. 

15.3. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta uzyska najwyższą łączną sumę 

punktów przyznaną na podstawie powyższych kryteriów oceny ofert. 

15.4. Zamawiający zastosuje zaokrąglanie uzyskanych w rezultacie obliczeń wyników do dwóch 

miejsc po przecinku. 

15.5. Jeżeli nie będzie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej 

ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, zamawiający wybiera 

spośród tych ofert ofertę, która otrzymała najwyższą ocenę w kryterium o najwyższej wadze. 

15.6. Jeżeli oferty otrzymały taką samą ocenę w kryterium o najwyższej wadze, zamawiający wybiera 

ofertę z najniższą ceną lub najniższym kosztem. 

15.7. Jeżeli nie można dokonać wyboru oferty w sposób  o którym mowa w pkt 15.7., 

zamawiający wzywa wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez 

zamawiającego ofert dodatkowych zawierających nową cenę. 

16. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE MUSZĄ ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE 

OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 

16.1. Zamawiający  udzieli  zamówienia  wykonawcy,   który  nie  podlega  wykluczeniu  z 

postępowania oraz którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w SWZ i została 

oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane wyżej kryteria oceny ofert. 

16.2. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty, zgodnie z art. 253 ust. 1 Ustawy 

Pzp, Zamawiający informuje równocześnie Wykonawców, którzy złożyli oferty, o: 
 

1) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce 

zamieszkania, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności Wykonawcy, którego ofertę wybrano, 



 

 

oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania, jeżeli są miejscami 

wykonywania dzia łalności Wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom 

w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację, 

2) wykonawcach,   których   zostały   odrzucone   -   podając   uzasadnienie   faktyczne i 

prawne. 

16.3. Zamawiający udostępni niezwłocznie informacje, o których mowa w pkt 16.2. na stronie 

internetowej prowadzonego postępowania http://www.bip.miastoturek.pl. 

16.4. Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie 

krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli 

zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo 10 dni - 

jeżeli zostało przesłane w inny sposób. 

16.5. Zamawiający  może  zawrzeć  umowę  w  sprawie zamówienia  publicznego  przed 

upływem terminów, o których mowa w pkt 16.4. SWZ, jeżeli w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia prowadzonym w trybie podstawowym została złożona tylko jedna oferta. 

16.6. Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania 

umowy na warunkach określonych w pkt 17 SWZ. 

16.7. Przed podpisaniem umowy w sprawie zamówienia publicznego wykonawcy wspólnie 

ubiegający   się    o    udzielenie   zamówienia    (w    przypadku    wyboru    ich    oferty   jako 

najkorzystniejszej)   przedstawią   zamawiającemu   umowę   regulującą   współpracę   tych 

wykonawców. 

17.    INFORMACJE    DOTYCZĄCE    ZABEZPIECZENIA    NALEŻYTEGO    WYKONANIA 

UMOWY 

17.1. Zamawiający ustanawia zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości  5 % 

ceny całkowitej podanej w ofercie wykonawcy. 

17.2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy można wnieść w jednej lub kilku 

formach wymienionych w art. 450 ust. 1 Ustawy Pzp, to znaczy w: 

1) pieniądzu, 

2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - 

kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym, 

3) gwarancjach bankowych, 

4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 

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

ustawy   z   dna   9 listopada   2000r.,   o   utworzeniu   Polskiej   Agencji   Rozwoju 

Przedsiębiorczości (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 299). 

17.3. Zamawiający nie wyraża zgody na wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy 

w formach wymienionych w art. 450 ust. 2 Ustawy Pzp. 

17.4. Oryginał   dokumentu    poręczenia    lub   gwarancji    potwierdzającego   wniesienie 

zabezpieczenia należytego wykonania umowy, musi być doręczony zamawiającemu przed 

podpisaniem umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego. 

17.5. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu, wykonawca zobowiązany będzie wnieść przed 

zawarciem umowy przelewem na rachunek bankowy zamawiającego, z podaniem opisu: 

„Zabezpieczenie należytego wykonania umowy — tryb podstawowy bez negocjacji nr ref. DGK-

GRAIZ/SG-67/2022 ". 

W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu, za zgodą wykonawcy, kwota wadium może zostać 

zaliczona na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Zabezpieczenie wnoszone w 

pieniądzu należy wpłacić na rachunek zamawiającego w Santander Bank Polska nr 09 1090 1229 

0000 0000 2201 3589. Za skuteczne wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy w 

pieniądzu rozumie się uznanie kwoty zabezpieczenia na rachunku bankowym Zamawiającego. 



 

 

17.6. Jeżeli  zabezpieczenie  wniesiono  w  pieniądzu,  zamawiający  przechowuje je  na 

oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiający zwróci zabezpieczenie wniesione w 

pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono 

przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za 

przelew pieniędzy na rachunek bankowy wykonawcy. 

17.7. Zamawiający zwróci kwotę stanowiąca 70 % wysokości zabezpieczenia w terminie 30 dni od 

dnia wykonania zamówienia i uznania przez zamawiającego za należycie wykonane. 

17.8. Kwotę  stanowiącą   30   %  wysokości  zabezpieczenia   zamawiający  pozostawi   na 

zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady lub gwarancji jakości. 

17.9. Kwota, o której mowa w pkt 17.8. zostanie zwrócona nie później niż w 15 dniu po upływie 

okresu rękojmi za wady lub gwarancji jakości. 

17.10. W przypadku gdyby zabezpieczenie należytego wykonania umowy miało inną formę 

niż pieniądz, wówczas wykonawca,  przed  upływem 30 dni od wykonania zamówienia 

i uznania   przez   zamawiającego  za   należycie  wykonane   przedstawi   nowy   dokument 

zabezpieczenia należytego wykonania umowy stanowiący 30 % wartości dotychczasowego 

zabezpieczenia należytego wykonania umowy (o ile dotychczasowy dokument nie zawiera 

automatycznej klauzuli zmniejszającej wartość tego zabezpieczenia należytego wykonania umowy,   

po   przedstawieniu   przez   wykonawcę   wystawcy   zabezpieczenia   należytego wykonania umowy 

protokołu odbioru końcowego). 

18. INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW ZAMIERZAJĄCYCH  POWIERZYĆ WYKONANIE 

CZĘŚCI ZAMÓWIENIA PODWYKONAWCOM 

18.1. Zamawiający dopuszcza możliwość powierzenia podwykonawcy wykonania części 

zamówienia. 

18.2. Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę w ofercie części zamówienia, których 

wykonanie zamierza  powierzyć podwykonawcom  oraz podania  przez wykonawcę firm 

podwykonawców, jeżeli są znane. 

18.3. Zlecenie   podwykonawstwa   nie   zwalania   Wykonawcy   od   odpowiedzialności   i 

zobowiązań wynikających z umowy zawartej na wykonanie przedmiotowego zamówienia. 

18.4. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania i zaniechania podwykonawcy oraz jego 

personelu jak za działania i zaniechania własne. 

18.5. Zamawiający na etapie realizacji zamówienia, żąda, aby przed przystąpieniem do 

wykonania zamówienia wybrany wykonawca, o ile są już znane, podał nazwy (firmy) albo imiona   

i   nazwiska,   dane   kontaktowe   podwykonawców  i   osób   do   kontaktu  z   nimi, 

zaangażowanych w wykonanie części przedmiotu zamówienia. Wykonawca zawiadomi 

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 części usługi. 

19. PROJEKTOWANE    POSTANOWIENIA    UMOWY    W    SPRAWIE    ZAMÓWIENIA 

PUBLICZNEGO, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI TEJ UMOWY 

19.1.Projekt umowy w sprawie zamówienia publicznego stanowi Załącznik nr 6 do SWZ. 

19.2.Zmiany postanowień zawartej umowy bez przeprowadzenia nowego postępowania możliwe 

są w trybie art. 455 Ustawy Pzp. Zmiana umowy może nastąpić jedynie na piśmie w formie aneksu 

pod rygorem nieważności. 

19.3.Przesłanki  i  dopuszczalny  zakres  zmian  postanowień  zawartej  umowy  wraz z 

określeniem   rodzaju   i   zakresu   zmian   oraz   warunków  wprowadzenia   zmian   nie 

modyfikujących  ogólnego  charakteru   umowy  zawarto  w dokumentach  zamówienia  w projekcie 



 

 

umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

 

20.POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY 

20.1. Wykonawcom oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego 

zamówienia   oraz   poniósł   lub   może   ponieść   szkodę   w   wyniku naruszenia   przez 

zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, przysługują środki ochrony prawnej  

określone   przepisami   Ustawy  Pzp  (Dział  IX  Ustawy  Pzp  - „środki  ochrony prawnej"). 

20.2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie 

zamówienia oraz dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na 

listę, o której mowa w art. 469 pkt 15, oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców. 

Odwołanie przysługuje na: 
 

1) niezgodną z przepisami ustawy czynność zamawiającego, podjętą w postępowaniu o 

udzielenie   zamówienia,   o   zawarcie   umowy   ramowej,   dynamicznego   systemu zakupów,    

systemie    kwalifikowania   wykonawców    lub    konkursie,    w   tym    na projektowane 

postanowienie umowy; 

2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, o zawarcie umowy 

ramowej, dynamicznym systemie zakupów, systemie kwalifikowania wykonawców lub 

konkursie, do której zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy; 

3) zaniechanie    przeprowadzenia    postępowania    o    udzielenie    zamówienia    lub 

zorganizowania konkursu na podstawie ustawy, mimo że zamawiający był do tego obowiązany 
 

20.3.Pisma w postępowaniu odwoławczym wnosi się w formie pisemnej za pośrednictwem operatora   

pocztowego,   osobiście   lub   za   pośrednictwem   posłańca   albo   w   formie elektronicznej   albo   

w   postaci   elektronicznej   za   pośrednictwem   środków   komunikacji elektronicznej,   z  tym  że  

odwołanie   i   przystąpienie  do postępowania  odwoławczego, wniesione w postaci elektronicznej 

wymagają opatrzenia podpisem zaufanym. Odwołanie powinno zawierać elementy wymienione w 

art. 516 Ustawy Pzp. 

20.4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby. 

20.5. Odwołujący przekazuje kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do 

wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem 

tego terminu. 

20.6. Termin wniesienia odwołania: 
 

20.6.1 Odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przekazania   informacji o czynności 

Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana 

przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, a w terminie 10 dni od dnia przekazania 

informacji  o   czynności  Zamawiającego   stanowiącej   podstawę  jego  wniesienia,  jeżeli 

informacja została przekazana w inny sposób; 

20.6.2 Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie 

zamówienia lub wobec treści dokumentów zamówienia wnosi się w terminie 5 dni od dnia 

zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub dokumentów zamówienia 

na stronie internetowej; 

20.6.3 Odwołanie w przypadkach innych niż określone w pkt. 23.6.1. i 23.6.2. SWZ  wnosi się w 

terminie 5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można 

było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. 

20.7. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej oraz postanowienie Prezesa Izby, o którym mowa  

w  art.   519   ust.   1   Ustawy   Pzp,     stronom   oraz   uczestnikom   postępowania 

odwoławczego przysługuje skarga do Sądu Okręgowego w Warszawie - sądu zamówień 



 

 

publicznych. 

20.8. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, w terminie 14 dni 

od dnia doręczenia orzeczenia tej Izby lub postanowienia Prezesa Izby, o którym mowa w 

art. 519 ust. 1 Ustawy Pzp, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie 

skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 

2012 r - Prawo Pocztowe (t. j. Dz. U. 2020 poz. 1041 ) jest równoznaczne z jej wniesieniem. 

21. INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW POLEGAJĄCYCH NA ZDOLNOŚCIACH LUB 

SYTUACJI INNYCH PODMIOTACH W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW 

UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

21.1. Wykonawca     może    w    celu     potwierdzenia    spełniania    warunków    udziału w 

postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do niniejszego zamówienia, lub jego 

części,  polegać na zdolnościach technicznych  lub zawodowych  lub sytuacji finansowej   lub   

ekonomicznej   podmiotów   udostępniających   zasoby,    niezależnie   od charakteru prawnego 

łączących go z nim stosunków prawnych. 

21.2. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub 

doświadczenia wykonawcy mogą polegać na zdolnościach podmiotów udostępniających 

zasoby, jeśli podmioty te wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te 

zdolności są wymagane. 

21.3.Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, 

składa, wraz z ofertą, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do 

dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia według treści 

Załącznika nr 5 do SWZ lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca   

realizując   zamówienie,   będzie   dysponował   niezbędnymi   zasobami   tych podmiotów. 

21.4. Zobowiązanie  podmiotu  udostępniającego zasoby,  o  których  mowa w  pkt 21.5. 

potwierdza,  że  stosunek łączący Wykonawcę z  podmiotami  udostępniającymi  zasoby 

gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz określa w szczególności: 
 

a) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby, 

b) sposób i okres udostępnienia Wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu 

udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia, 

c) czy  i  w jakim  zakresie  podmiot  udostępniający  zasoby,   na  zdolnościach  którego 

Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących 

wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, 

których wskazane zdolności dotyczą. 

21.6. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe, sytuacja ekonomiczna lub finansowa, 

podmiotu udostępniającego zasoby nie potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału 

w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, Zamawiający 

żąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego zastąpił ten podmiot innym 

podmiotem lub podmiotami, albo wykaza ł, że samodzielnie spełnia warunki udziału w 

postępowaniu. 

21.7. Wykonawca nie może po upływie terminu składania ofert, powoływać się na zdolności 

lub sytuację podmiotów udostępniających zasoby, jeżeli na etapie składania ofert nie polegał 

on w danym zakresie na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

21.8. Wykonawca,   w   przypadku   polegania   na   zdolnościach   lub   sytuacji   podmiotów 

udostępniających zasoby na zasadach określonych w art. 118 Ustawy Pzp, przedstawia, wraz z 

oświadczeniami, o których mowa w pkt 8.1  i 8.1.1. SWZ, także oświadczenie podmiotu   

udostępniającego   zasoby   potwierdzające   brak   podstaw   wykluczenia   oraz spełnianie warunku 

udziału w postępowaniu, w zakresie , w jakim wykonawca powołuje się na jego zasoby, według 

wzoru formularza stanowiącego Załącznik nr 1C do SWZ. 

 

 

 

…………………………………….. 
(Kierownik zamawiającego lub osoba upoważniona) 

 

ZAŁĄCZNIKI DO SWZ 

1. Formularz oferty (Załącznik nr 1) 

2. Oświadczenie z art. 125 ust. 1 ustawy Pzp o niepodleganiu wykluczeniu (Załącznik nr 

1A) 

3. Oświadczenie z art.  125 ust.  1  ustawy Pzp o spełnianiu warunków udziału w 

postępowaniu (Załącznik nr 1B) 

4. Oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby z art.  125 ust. 5 ustawy Pzp 

(Załącznik nr 1C) 

5. Oświadczenie w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp (Załącznik nr 2) 

6. Wykaz osób (Załącznik nr 3) 

7. Wykaz robót (Załącznik nr 4) 

8. Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby z art.  118 ust.  3 ustawy Pzp 

(Załącznik nr 5) 

9. Projekt umowy w sprawie zamówienia publicznego (Załącznik nr 6) 

10. Identyfikator postępowania (ID postępowania) (Załącznik nr 7) 

11. Dokumentacja projektowa 

12. Przedmiar robót 

13. STWiORB 

 


