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I. Nazwa (firma) oraz adres Zamawiającego – Podmiotu Publicznego 

Zamawiającymi, zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień 

publicznych (t.j. Dz.U. 2021, poz. 1129 ze zm.) w niniejszym postępowaniu są: 

 

1. Gmina Czernica (dalej „Gmina”)  

ul. Kolejowa 3 

55-003 Czernica 

Polska 

Krajowy numer identyfikacyjny: REGON 931934986  

Kod NUTS: PL518  
Tel.: 502 735 268 

Email: zamowienia.publiczne@czernica.pl  

www: https://www.czernica.pl/  

NIP : 912-11-01-093 

 

2. Zakład Gospodarki Komunalnej Czernica Sp. z o.o.  (dalej „ZGK”) 

ul. Wrocławska nr 111  

55-003 Ratowice  

Polska 

Krajowy numer identyfikacyjny: REGON 366610918  

Kod NUTS: PL518 

Tel.: 502 735 268 

Email: zamowienia.publiczne@czernica.pl 

www: https://www.czernica.pl/  

NIP :  896-15-59-770 

KRS:      0000676519 

 

Gmina i ZGK dalej łącznie zwani są „Zamawiający”. 

 

Postępowanie prowadzone jest przez Gminę w imieniu i na rzecz obu ww. Zamawiających, na 

podstawie porozumienia zawartego przez Gminę i ZGK w trybie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 11 

września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm., 

dalej jako „ustawa PZP”).  

 

Adres do korespondencji i kontaktu z Zamawiającym:  

 

Osoba do kontaktów: Magdalena Kałuża 

tel.: 502 735 268 

E-mail: zamowienia.publiczne@czernica.pl 

 

Strona internetowa prowadzonego postępowania, na której udostępniane będą zmiany 

i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z niniejszym 

postępowaniem o udzielenie zamówienia: https://miniportal.uzp.gov.pl/ oraz 

http://bip.czernica.pl 
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II. Tryb udzielenia zamówienia: 

1. Niniejsze postępowanie prowadzone jest zgodnie z art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 19 grudnia 2008 

roku o partnerstwie publiczno-prywatnym (tekst jedn. Dz.U. z 2022 r. poz. 407, dalej jako 

„ustawa PPP”), w trybie przetargu nieograniczonego o wartości przekraczającej kwotę 431.000 

euro, co stanowi równowartość kwoty   1.919.502 złotych, na podstawie przepisów ustawy PZP 

z zachowaniem zasad właściwych dla zamawiających sektorowych. Celem Postępowania jest 

wybór partnera prywatnego (dalej jako „Wykonawca” lub „Partner Prywatny”) oraz zawarcie 

umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym (dalej jako „Umowa”), zgodnie z wzorem, 

stanowiącym Załącznik nr 10 – Wzór Umowy wraz z załącznikami, w tym Programem 

Funkcjonalno-Użytkowym i Standardem Eksploatacji. 

2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej SWZ mają zastosowanie przepisy ustawy PPP, 

a w zakresie w niej nieuregulowanym przepisy ustawy PZP wraz z aktami wykonawczymi do niej 

oraz przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (tekst jedn. Dz.U. z 2020 poz. 

1740 ze zm.). 

3. Terminy niezdefiniowane w treści SWZ mają znaczenie nadane im w Załącznik nr 10 – Wzór 

Umowy wraz z załącznikami, w tym Programem Funkcjonalno-Użytkowym i Standardem 

Eksploatacji. 

 

III. Opis przedmiotu zamówienia: 

1. Celem Postępowania jest wybór Partnera Prywatnego (Wykonawcy) oraz zawarcie Umowy 

w rozumieniu ustawy PPP. 

Przedmiotem zamówienia jest realizacja przez Wykonawcę – Partnera Prywatnego we 

współpracy z Zamawiającym – Podmiotem Publicznym Przedsięwzięcia polegającego na 

zapewnieniu przez Partnera Prywatnego usługi oczyszczania Ścieków Komunalnych w rozumieniu 

Ustawy o Zbiorowym Zaopatrzeniu w Wodę z terenu Gminy w Oczyszczalni, której 

Sfinansowanie, Budowę i Eksploatację zapewni Partner Prywatny na zasadach określonych w 

Umowie i Przepisach Prawa, w zamian za Wynagrodzenie. 

2. Oczyszczalnia będzie oczyszczać Ścieki Komunalne dopływające oraz dowożone na zasadach 

określonych w Umowie. 

3. Miejsce odbioru przez Partnera Prywatnego Ścieków znajdować się będzie w punkcie łączącym 

CWPŚ z Oczyszczalną i wskazane zostanie w Pozwoleniu na Budowę.  

4. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień dodatkowych, o których mowa 

art. 455 ust. 1 pkt 3 ustawy PZP, przy czym zgodnie z wymogami ww. przepisu wzrost ceny 

spowodowany każdą kolejną zmianą nie może przekroczyć 50% wartości pierwotnej Umowy. 

5. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Umowa oraz Standard Eksploatacji, 

stanowiący Załącznik nr 6 do Umowy. 

6. Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 131 ust. 2 pkt 1 ustawy PZP wymaga przeprowadzenia 

przez Wykonawców wizji lokalnej. Wizji lokalnej można dokonać w dni robocze, w godzinach od 

9:00 do 14:00 (rozpoczęcie wizji lokalnej). W celu udziału w wizji lokalnej, Wykonawcy 

zobowiązani są do zgłoszenia (mailowo) osobie uprawnionej do kontaktowania się z 

Wykonawcami, wskazanej w rozdziale VIII SWZ, nazwisk osób, które wezmą udział w wizji 

lokalnej. Wizja lokalna zostanie przeprowadzona po wcześniejszym uzgodnieniu i potwierdzeniu 

dokładnego terminu i godziny z Zamawiającym. Osoby, które przybędą na wizję lokalną 
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zobowiązane są posiadać dokument tożsamości. Zamawiający informuje, że nie przewiduje 

zebrania Wykonawców w celu wyjaśnienia wątpliwości dotyczących treści SWZ, a w trakcie wizji 

lokalnej nie będzie udzielał odpowiedzi na pytania związane z SWZ. 

7. W przypadku, gdy w dokumentacji technicznej zawarte jest odniesienie do norm, ocen 

technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w 

art. 101 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 3 ustawy PZP, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne, 

czyli takie, które zagwarantują realizację przedmiotu zamówienia w zgodzie z opisem przedmiotu 

zamówienia oraz zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w 

w/w dokumentach. W takich sytuacjach Wykonawca, przed zamiarem wbudowania takich 

materiałów lub zastosowania takich rozwiązań, jest zobowiązany zwrócić się do Zamawiającego 

na piśmie, w odpowiednim czasie, wraz z pełną dokumentacją celem przeprowadzenia 

weryfikacji przez Zamawiającego i uzyskania ich akceptacji na proponowane materiały lub 

rozwiązania. 

8. Zamawiający nie zastrzega możliwości ubiegania się o udzielenie zamówienia wyłącznie przez 

Wykonawców, o których mowa w art. 94 ust. 1 ustawy PZP.  

9. Zamawiający, zgodnie z art. 7 ust. 3a ustawy PPP w zw. z art. 95 ust. 1 ustawy PZP, nie wymaga 

zatrudnienia przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę osób 

wykonujących czynności w zakresie realizacji Przedsięwzięcia na podstawie umowy o pracę 

(zgodnie z art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (tekst jedn. Dz.U. z 2020 r. 

poz. 1320 ze zm.),  

10. Zamawiający nie przewiduje stosowania wymagań, o których mowa w art. 96 ust. 2 pkt 2 ustawy 

PZP. 

11. Nazwy i kody wg Wspólnego Słownika Zamówień CPV:  

90000000-7 Usługi odbioru ścieków, usuwania odpadów, czyszczenia/sprzątania i usługi 

ekologiczne 

71320000-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania 

71000000-8 Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne 

45000000-7 Roboty budowlane 

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę 

45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; Roboty ziemne 

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

45252100-9 Roboty budowlane w zakresie zakładów oczyszczania ścieków 

45252127-4 Roboty budowlane w zakresie oczyszczalni ścieków 

45252200-0 Wyposażenie oczyszczalni ścieków 

45232421-9 Roboty w zakresie oczyszczania ścieków 

45232422-6 Roboty w zakresie uzdatniania osadów. 

45252140-1 Roboty budowlane w zakresie zakładów odwadniania osadów 

45252130-8 Wyposażanie zakładów odprowadzenia ścieków. 

45232152-2 Roboty budowlane w zakresie przepompowni 

45232423-3 Roboty budowlane w zakresie przepompowni ścieków 

45231100-6 Ogólne Roboty budowlane związane z budową rurociągów 

45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów odprowadzania 
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ścieków 

45232410-9 Roboty w zakresie kanalizacji ściekowej 

45232411-6 Roboty budowlane w zakresie rurociągów wody ściekowej 

45232424-0 Roboty budowlane w zakresie wylotów kanałów ściekowych 

45231500-0 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów sprężonego powietrza 

45233120-6 Roboty w zakresie dróg 

45232451-8 Roboty odwadniające i nawierzchniowe 

45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu 

45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach 

45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne 

45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne 

45331000-6 Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych 

45340000-2 Instalowanie ogrodzeń, płotów i sprzętu ochronnego 

45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 

48000000-8 Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 

71247000-1 Nadzór nad robotami budowlanymi 

71248000-8 Nadzór nad projektem i dokumentacją 

71354000-4 Usługi sporządzania map 

   

IV. Oferty częściowe, wariantowe, umowa ramowa, aukcja elektroniczna oraz zamówienia, 

o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy PZP, informacje dodatkowe: 

1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. Zamawiający prowadzi 

przedmiotowe postępowanie w celu zawarcia Umowy – w związku ze specyfiką takiego 

postępowania elementem koniecznym złożonych ofert jest ich kompleksowość. Podział 

zamówienia na części groziłby nadmiernymi trudnościami technicznymi oraz nadmiernymi 

kosztami wykonania zamówienia, a jednocześnie utrudniałby zapewnienie finansowania takiego 

zamówienia. Równocześnie skoordynowanie poszczególnych Wykonawców realizujących różne 

części zamówienia mogłoby poważnie zagrozić właściwemu wykonaniu zamówienia. 

2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. 

3. Zamawiający nie przewiduje zastosowania aukcji elektronicznej ani zawarcia umowy ramowej. 

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

5. Zamawiający nie przewiduje możliwości złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych, ani 

dołączenia do oferty katalogów elektronicznych. 

6. Zamawiający zastosuje procedurę odwróconą, o której mowa w art. 139 ust. 1 ustawy PZP, tj. 

najpierw dokona badania i oceny ofert, a następnie dokona kwalifikacji podmiotowej 

Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, w zakresie braku podstaw wykluczenia 

oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu.  

7. Zgodnie z art. 7a ust. 1 ustawy PPP Podmiot Publiczny wyraża zgodę na zawarcie i wykonanie 

Umowy z zawiązaną po wyborze najkorzystniejszej oferty w celu realizacji Przedsięwzięcia 

jednoosobową spółką Partnera Prywatnego albo spółką kapitałową, której jedynymi 

wspólnikami są Partnerzy Prywatni. Jednocześnie, zgodnie z art. 7a ust. 2 ustawy PPP, 

Zamawiający wskazuje, iż powyższa zgoda zostanie wyrażona pod warunkiem, iż umowa nowo 

zawiązanej spółki będzie zgodna z Umową.  
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8. Jeżeli Partner Prywatny, w toku postępowania, polegał na zdolnościach technicznych lub 

zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, podmioty te 

odpowiadają za szkodę wyrządzoną Podmiotowi Publicznemu przez nieudostępnienie tych 

zasobów spółce, o której mowa w pkt 7 powyżej, na zasadach określonych w art. 120 ustawy 

PZP.  

9. Zgodnie z art. 10a ust. 1 ustawy PPP Podmiot Publiczny przewiduje możliwość zawarcia umowy 

z osobą trzecią finansującą Przedsięwzięcie w całości lub w części, na mocy której, w przypadku 

poważnego zagrożenia realizacji przedsięwzięcia, będzie mógł przenieść na tę osobę trzecią 

całość lub część obowiązków Partnera Prywatnego, wraz ze związanymi z nimi prawami.  

 

V. Termin wykonania zamówienia:  

Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia zrealizowany został w terminie 396 miesięcy, 

licząc od Dnia Zawarcia Umowy, w tym:  

1. Etap Budowy: 36 miesięcy od Dnia Zawarcia Umowy;  

2. Etap Eksploatacji: 360 miesięcy od dnia następującego po dniu zakończenia Etapu Budowy. 

 

VI. Warunki udziału w postępowaniu: 

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

postępowaniu dotyczące:  

1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym – Zamawiający nie wyznacza 

szczegółowych warunków w tym zakresie; 

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

to z odrębnych przepisów – Zamawiający nie wyznacza szczegółowych warunków w tym 

zakresie; 

3) sytuacji finansowej lub ekonomicznej: 

a) Wykonawca musi wykazać, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w 

zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę 

gwarancyjną nie mniejszą niż 15.000.000 zł, 

b) Wykonawca musi wykazać, że posiada środki finansowe lub zdolność kredytową nie 

mniejszą niż 50.000.000 zł; 

4) zdolności technicznej lub zawodowej: 

a) Wykonawca musi wykazać, że w okresie ostatnich 7 lat przed upływem terminu 

składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, 

wykonał co najmniej 2 zadania polegające na zaprojektowaniu oczyszczalni ścieków 

komunalnych, obsługującej min. 25 000 RLM i posiadającej średnią dobową 

przepustowość min. 4 000 m3/d, o wartości min. 30 mln PLN netto1. Zaprojektowana 

oczyszczalnia musi spełniać normy określone prawem Unii Europejskiej lub normy 

równoważne w zakresie oczyszczania ścieków komunalnych, oraz 

b) Wykonawca musi wykazać, że w okresie ostatnich 7 lat przed upływem terminu 

 

1 W przypadku wskazania wartości w walucie obcej zastosowanie znajduje kurs tej waluty w stosunku do PLN z dnia złożenia 

ofert. 
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składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, 

wykonał co najmniej 1 zadanie polegające na wybudowaniu oczyszczalni ścieków 

komunalnych, obsługującej min. 25 000 RLM i posiadającej średnią dobową 

przepustowość min. 4 000 m3/d, o wartości min. 30 mln PLN netto i uzyskał 

prawomocną decyzję pozwolenia na użytkowanie dla tej oczyszczalni oraz przekazał ją 

do eksploatacji. Wybudowana oczyszczalnia musi spełniać normy określone prawem 

Unii Europejskiej lub normy równoważne w zakresie oczyszczania ścieków komunalnych, 

oraz 

c) Wykonawca musi wykazać, że w okresie ostatnich 10 lat przed upływem terminu 

składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, 

wykonywał co najmniej 1 usługę, trwającą nieprzerwanie przez okres co najmniej 24 

następujących po sobie miesięcy, w zakresie bieżącej eksploatacji oczyszczalni ścieków 

komunalnych spełniającej normy określone prawem Unii Europejskiej lub normy 

równoważne w zakresie oczyszczania ścieków komunalnych. Eksploatowana 

oczyszczalnia winna obsługiwać min. 25 000 RLM oraz posiadać średnią dobową 

przepustowość min. 4 000 m3/d, oraz 

Zamawiający także uzna za spełnione wszystkie warunki określone w lit. a b i c jeżeli 

potencjalny Wykonawca przedstawi referencje dotyczące jednego zadania w ramach 

którego zaprojektował, wybudował i eksploatował oczyszczalnie ścieków. 

d) Wykonawca musi wykazać, że dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, 

które będą uczestniczyły w realizacji przedmiotu zamówienia tj.:  

- kierownik projektu – 1 osoba, posiadająca 5 lat doświadczenia zawodowego w branży 

wodociągowo-kanalizacyjnej, w tym 5 lat doświadczenia w kierowaniu co najmniej 1 

projektem polegającym na projektowaniu, budowie i eksploatacji oczyszczalni ścieków 

komunalnych obsługującej min. 25 000 RLM i spełniającej normy określone prawem Unii 

Europejskiej lub normy równoważne w zakresie oczyszczania ścieków komunalnych; 

wymagane wykształcenie wyższe techniczne. Wskazane doświadczenie może zostać 

wykazane w ramach jednej lub kilku inwestycji; 

- projektant technologii – 1 osoba, posiadająca 5 lat doświadczenia zawodowego w  

projektowaniu oczyszczalni ścieków, w trakcie których zaprojektowała co najmniej 2 

nowe oczyszczalnie ścieków lub zaprojektowała 2 modernizacje oczyszczalni ścieków 

obsługujących min. 25 000 RLM spełniających normy określone prawem Unii 

Europejskiej lub normy równoważne w zakresie oczyszczania ścieków komunalnych, dla 

których wydana została decyzja o pozwoleniu na budowę; wymagane wykształcenie: 

wyższe techniczne; wymagane uprawnienia: uprawnienia budowlane do projektowania 

w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych 

wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń;  

 - kierownik oczyszczalni – 1 osoba, posiadająca 5 lat doświadczenia zawodowego w 

branży wodociągowo – kanalizacyjnej w tym 5 lat kierowała eksploatacją oczyszczalni 

ścieków komunalnych obsługującej min. 25 000 RLM; wymagane wykształcenie: wyższe 

techniczne; przez eksploatację oczyszczalni należy rozumieć zarządzanie oczyszczalnią 

ścieków lub pełnienie kluczowych funkcji technicznych w stosunku do działającej 

oczyszczalni np. głównego technologa. 

Zamawiający nie dopuszcza przedstawienia tej samej osoby do pełnienia więcej niż 
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jednej z w/w funkcji.  

Projektant technologii winien posiadać uprawnienia budowlane zgodnie z ustawą – 

Prawo budowlane oraz rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 29 

kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania 

samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 ze zm.) 

lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na 

podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. Zgodnie z art. 12a ustawy – Prawo 

budowlane samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, określone w art. 12 ust. 1 

ustawy – Prawo budowlane mogą również wykonywać osoby, których odpowiednie 

kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach 

odrębnych. Regulację odrębną stanowią przepisy ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o 

zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich 

Unii Europejskiej (t.j. Dz.U. z 2021, poz. 1646). 

2. Zgodnie z art. 108 ust. 1 i 2  oraz art. 109 ust. 1 pkt 1) oraz pkt 4)-10) ustawy PZP z postępowania 

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 

ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz.U. z 2021 r. poz. 2345, dalej: „Kodeks 

karny”), 

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

c) o którym mowa w art. 228-230a, art. 250a Kodeksu karnego, w art. 46-48 ustawy z dnia 

25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz.U. z 2020 r. poz. 1133 ze zm.) lub w art. 54 ust. 1-

4 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego 

przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 463), 

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 (tekst jedn. Dz.U. z 2021 r. poz. 1745, dalej: „ustawa o skutkach powierzania 

wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium 

RP”), 

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 o skutkach powierzania 

wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium RP 

https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytkmzxgy2doltqmfyc4njvgm4tkmzygi
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytkmzxgy2doltqmfyc4njvgm4tknbygu
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytkmrrgu4tkltqmfyc4njug44taobzha
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytkmrrgu4tkltqmfyc4njug44tanbwhe
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytmmjsga3tcltqmfyc4njyge3dknrthe
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytmmjsga3tcltqmfyc4njyge3dknrthe
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- 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 ppkt 1); 

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

zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub 

zdrowotne, chyba że Wykonawca 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 (tekst jedn. Dz.U. z 2021 r. poz. 275, 

dalej: „ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów), złożyli odrębne oferty, chyba że 

wykażą, że przygotowali te oferty niezależnie od siebie; 

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

konkurencji wynikającego z wcześniejszego zaangażowania tego Wykonawcy lub podmiotu, 

który należy z Wykonawcą do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 

lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, chyba że spowodowane tym 

zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie 

Wykonawcy z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia; 

7)  który udaremnia lub utrudnia stwierdzenie przestępnego pochodzenia pieniędzy lub ukrywa 

ich pochodzenie, w związku z brakiem możliwości ustalenia beneficjenta rzeczywistego, w 

rozumieniu art. 2 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu 

pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz.U. z 2022 r. 593 ze zm.); 

8) który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia 

społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w art. 108 ust. 1 pkt 3 

ustawy PZP, chyba że Wykonawca przed upływem terminu składania ofert dokonał płatności 

należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z 

odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności; 

9) w stosunku do którego otwarto likwidację, ogłoszono upadłość, którego aktywami zarządza 

likwidator lub sąd, zawarł układ z wierzycielami, którego działalność gospodarcza jest 

zawieszona albo znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej 

procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury; 

10) który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego 

uczciwość, w szczególności gdy Wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego 

niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co Zamawiający jest w stanie 

wykazać za pomocą stosownych dowodów; 

11) jeżeli występuje konflikt interesów w rozumieniu art. 56 ust. 2 ustawy PZP, którego nie 

można skutecznie wyeliminować w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy; 

12) który, z przyczyn leżących po jego stronie, w znacznym stopniu lub zakresie nie wykonał lub 

https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytmnbrhaztaltqmfyc4njzgm2tkobtha
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nienależycie wykonał albo długotrwale nienależycie wykonywał istotne zobowiązanie 

wynikające z wcześniejszej umowy w sprawie zamówienia publicznego lub umowy koncesji, 

co doprowadziło do wypowiedzenia lub odstąpienia od umowy, odszkodowania, wykonania 

zastępczego lub realizacji uprawnień z tytułu rękojmi za wady; 

13) który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa wprowadził 

zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji, że nie podlega wykluczeniu, spełnia 

warunki udziału w postępowaniu lub kryteria selekcji, co mogło mieć istotny wpływ na 

decyzje podejmowane przez zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia, lub 

który zataił te informacje lub nie jest w stanie przedstawić wymaganych podmiotowych 

środków dowodowych; 

14) który bezprawnie wpływał lub próbował wpływać na czynności zamawiającego lub próbował 

pozyskać lub pozyskał informacje poufne, mogące dać mu przewagę w postępowaniu o 

udzielenie zamówienia; 

15) który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje wprowadzające w 

błąd, co mogło mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez zamawiającego w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia. 

3. Ponadto, w związku z wejściem w życie regulacji rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 

31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabili-

zującymi sytuację na Ukrainie w brzmieniu nadanym rozrządzeniem Rady (UE) nr 2022/576 z 

dnia 8 kwietnia 2022 r. w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego 

środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie 

(dalej jako Rozporządzenie Rady) oraz ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych roz-

wiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie 

bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. 2022, poz. 835, dalej jako Ustawa o szczególnych rozwiąza-

niach) – stanowiących regulacje prawa powszechnie obowiązującego, które statuują wobec tzw. 

podmiotów rosyjskich (tzn. podmiotów objętych / określonych dyspozycją tych aktów prawnych 

– zgodnie z poniższym) sankcje i zakazy związane z obszarem zamówień publicznych – Zamawia-

jący wskazuje, iż na gruncie niniejszego postępowania, zastosowanie mają również sankcje 

określone tymi regulacjami szczególnymi tj.: 

1) zgodnie z art. 5k ust. 1 Rozporządzenia Rady zakazuje się udzielania lub dalszego wykony-

wania wszelkich zamówień publicznych na rzecz lub z udziałem: 

a) obywateli rosyjskich lub osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów z sie-

dzibą w Rosji,  

b) osób prawnych, podmiotów lub organów, do których prawa własności bezpośrednio lub 

pośrednio w ponad 50 % należą do podmiotu, o którym mowa w lit. a,  

c) osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów działających w imieniu lub pod 

kierunkiem podmiotu, o którym mowa w lit. a lub lit. b; 

w tym podwykonawców, dostawców lub podmiotów, na których zdolności polega się na 

zasadach określonych w art. 118 ustawy Pzp, w przypadku, gdy przypada na nich ponad 10 

% wartości zamówienia.  

2) zgodnie z art. 7 ust. 1 Ustawy o szczególnych rozwiązaniach z postępowania wyklucza się: 

a) Wykonawcę wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i roz-

porządzeniu 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 o 
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szczególnych rozwiązaniach;  

b) 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 beneficjen-

tem 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 o szczególnych rozwiązaniach;  

c) 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 rozpo-

rządzeniu 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 o 

szczególnych rozwiązaniach,  

w okresie trwania okoliczności wskazanych powyżej; osoba lub podmiot podlegające 

wykluczeniu na podstawie przesłanek określonych w ppkt 2 lit. a - c, które w okresie tego 

wykluczenia ubiegają się o udzielenie zamówienia publicznego lub biorą udział w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, podlegają karze pieniężnej. Karę 

pieniężną nakłada Prezes Urzędu Zamówień Publicznych, w drodze decyzji, w wysokości do 

20 000 000 zł.  

4. Wykonawca nie podlega wykluczeniu w okolicznościach określonych w pkt 2 ppkt 1), 2), 5), 9), 

10), 12)-15) powyżej, jeżeli udowodni Zamawiającemu, że spełnił przesłanki określone w art. 110 

ust. 2 ustawy PZP. 

5. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, 

w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, 

polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub 

ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego 

łączących go z nimi stosunków prawnych.  

6. 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. 

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

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

dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny 

podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie, będzie 

dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik 

nr 7 – Oświadczenie o udostępnieniu zasobów przez podmiot trzeci. Zobowiązanie podmiotu 

udostępniającego zasoby potwierdza, że stosunek łączący Wykonawcę z podmiotami 

udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz określa w 

szczególności: 

1) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby;  

2) sposób i okres udostępnienia Wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu 
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udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia; 

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

polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, 

kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, 

których wskazane zdolności dotyczą. 

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

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

wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w 

pkt 1 ppkt 3 i 4 powyżej, a także bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy 

wykluczenia, które zostały przewidziane względem Wykonawcy. 

9. Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, odpowiada solidarnie z Wykonawcą, 

który polega na jego sytuacji finansowej lub ekonomicznej, za szkodę poniesioną przez 

Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za 

nieudostępnienie zasobów podmiot ten nie ponosi winy. 

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

udostępniającego zasoby nie potwierdzają spełniania przez Wykonawcę w/w warunków udziału 

w postępowaniu lub zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, Zamawiający żąda, 

aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego zastąpił ten podmiot innym 

podmiotem lub podmiotami albo wykazał, że samodzielnie spełnia warunki udziału w 

postępowaniu. 

11. 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. 

12. W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia, warunki udziału w 

postępowaniu, o których mowa w pkt 1 ppkt 3) lit. b i 4) powyżej, Wykonawcy tacy muszą 

spełniać łącznie. Zamawiający nie dopuszcza sumowania wartości ubezpieczenia posiadanego 

przez kilku Wykonawców w celu potwierdzenia spełniania warunku udziału w postępowaniu, o 

którym mowa w 1 ppkt 3) lit. a) powyżej.  

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

doświadczenia Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na 

zdolnościach tych z Wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji 

których te zdolności są wymagane. W takiej sytuacji są zobowiązani dołączyć do oferty 

oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane lub usługi wykonają poszczególni 

Wykonawcy.  

 

VII. Podmiotowe środki dowodowe: 

1. Na podstawie z art. 139 ust. 2 ustawy PZP, w związku z zastosowaniem procedury odwróconej, 

o której mowa w art. 139 ust. 1 ustawy PZP, Zamawiający będzie żądał oświadczenia, o którym 

mowa w art. 125 ust. 1 ustawy PZP, wyłącznie od Wykonawcy, którego oferta została najwyżej 

oceniona. W/w oświadczenie Wykonawca składa na formularzu jednolitego europejskiego 

dokumentu zamówienia (dalej jako „JEDZ”), sporządzonym zgodnie z wzorem standardowego 

formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji (UE) 2016/7 z dnia 5 stycznia 

2016 r. ustanawiającym standardowy formularz jednolitego europejskiego dokumentu 
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zamówienia (Dz. Urz. UE L 3 z 06.01.2016, str. 16). Stanowi ono dowód potwierdzający brak 

podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu na dzień składania 

ofert. Zamawiający informuje, że Wykonawca może ograniczyć się do wypełnienia sekcji  α  w 

części IV JEDZ i nie musi wypełniać żadnej z pozostałych sekcji w części IV formularza. Wzór 

dokumentu JEDZ stanowi Załącznik nr 2 – Formularz Jednolitego Europejskiego Dokumentu 

Zamówienia. 

2. Wykonawcy nie są zobowiązani do złożenia w/w oświadczenia wraz z ofertą. 

3. Zamawiający żąda złożenia wraz z ofertą oświadczenia Wykonawcy w zakresie braku podstaw 

wykluczenia z postępowania wynikających z Ustawy o szczególnych rozwiązaniach oraz 

Rozporządzenia Rady, o których mowa w Rozdziale VI pkt 3, wg wzoru stanowiącego Załącznik 

nr 11 do SWZ. 

4. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie, oświadczenie, o którym mowa w pkt 1 i 3, 

złoży każdy z tych 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.  

5. Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, 

przedstawia, wraz z oświadczeniem, o którym mowa w pkt 1 i 3, także oświadczenie podmiotu 

udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz 

odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim Wykonawca 

powołuje się na jego zasoby, z zastrzeżeniem że dokument, o którym mowa w pkt 3 w zakresie 

podstaw wykluczenia wynikających z Rozporządzenia Rady składają wyłącznie podmioty 

udostępniające zasoby, wskazane przez Wykonawcę w oświadczeniu – Załączniku nr 11 do SWZ, 

na których zdolnościach lub sytuacji Wykonawca polega w zakresie odpowiadającym ponad 10% 

wartości zamówienia. 

6. Zgodnie z art. 126 ust. 1 ustawy PZP, Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty 

wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym 

terminie, nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków 

dowodowych, o których mowa poniżej: 

1) W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, o 

których mowa w rozdziale VI pkt 1 SWZ: 

a) dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności 

cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na 

sumę gwarancyjną wymaganą przez Zamawiającego,  

b) informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej 

wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, w 

okresie nie wcześniejszym niż 3 miesiące przed jej złożeniem, 

c) wykazu usług wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 7 lat, a jeżeli okres 

prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, stanowiącego Załącznik nr 3 – 

Wykaz usług wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na 

rzecz których usługi zostały wykonane oraz załączeniem dowodów określających, czy te 

usługi zostały wykonane, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne 

dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a 

jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych 
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dokumentów – oświadczenie Wykonawcy, 

d) wykazu robót budowlanych, wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 7 lat, a 

jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, stanowiącego 

Załącznik nr 4 - Wykaz robót budowlanych, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty 

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

załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane 

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

sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a 

jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych 

dokumentów – inne odpowiednie dokumenty; 

e) wykazu usług wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych 

również wykonywanych, w okresie ostatnich 10 lat, a jeżeli okres prowadzenia 

działalności jest krótszy – w tym okresie, stanowiącego Załącznik nr 5 – Wykaz usług, 

wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz 

których usługi zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów 

określających, czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym 

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

podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń 

powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn 

niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie 

wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal 

wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte 

wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy. 

Jeżeli Wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji usług lub robót 

budowlanych wykonywanych wspólnie z innymi Wykonawcami, wykazy, o których 

mowa powyżej, dotyczą usług i robót budowlanych, w których wykonaniu Wykonawca 

ten bezpośrednio uczestniczył, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub 

ciągłych, w których wykonywaniu bezpośrednio uczestniczył lub uczestniczy; 

f) wykazu 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, stanowiącego Załącznik nr 6 – Wykaz osób; 

2) W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z udziału w 

postępowaniu, o których mowa w rozdziale VI pkt 2 SWZ: 

a) dokumentu JEDZ zgodnie z pkt 1 powyżej (oraz pkt 4 i 5 – jeśli dotyczy), wg wzoru 

stanowiącego Załącznik nr 2 – Formularz Jednolitego Europejskiego Dokumentu 

Zamówienia– dokument składany na podstawie art. 139 ust. 2 ustawy PZP, 

b) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym art. 108 ust. 1 pkt 1 i 

2 oraz art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy PZP, dotyczącej orzeczenia zakazu ubiegania się o 

zamówienie publiczne tytułem środka karnego (podmioty zbiorowe), sporządzonej nie 

wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem, 
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c) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że 

Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i opłat, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 

ustawy PZP, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w 

przypadku zalegania z opłacaniem podatków lub opłat wraz z zaświadczeniem 

Zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że przed upływem terminu 

składania ofert Wykonawca dokonał płatności należnych podatków lub opłat wraz z 

odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych 

należności, 

d) zaświadczenia albo innego dokumentu właściwej terenowej jednostki organizacyjnej 

Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub właściwego oddziału regionalnego lub właściwej 

placówki terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że 

Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, 

w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy PZP, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące 

przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem składek na ubezpieczenia 

społeczne lub zdrowotne wraz z zaświadczeniem albo innym dokumentem Zamawiający 

żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że przed upływem terminu składania 

ofert Wykonawca dokonał płatności należnych składek na ubezpieczenia społeczne lub 

zdrowotne wraz odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie 

spłat tych należności, 

e) odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i 

Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy PZP, 

sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy 

wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji,  

f) oświadczenie Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym 

mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp w zakresie odnoszącym się do podstaw wykluczenia 

wskazanych w: 

- art. 108 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp, 

- art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, dotyczących orzeczenia zakazu ubiegania się o  

zamówienie publiczne tytułem środka zapobiegawczego, 

- art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, dotyczących zawarcia z innymi wykonawcami  

porozumienia mającego na celu zakłócenia konkurencji, 

- art. 108 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp, 

- art. 109 ust. 1 pkt 5 i 7-10 ustawy Pzp, 

stanowiącego Załącznik nr 8 – Oświadczenie o aktualności informacji zawartych w 

oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, 

g) oświadczenia Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy PZP, o braku 

przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy o ochronie 

konkurencji i konsumentów , z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, albo 

oświadczenia 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, stanowiącego Załącznik nr 9 – 

Oświadczenie grupa kapitałowa; 

h) informacji z Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych, w zakresie art. 108 ust. 

https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytimjzhe4tiltqmfyc4njrga4danjzhe
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2 ustawy PZP, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do tego rejestru, sporządzonej 

nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem.  

7. W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia dokumenty, o 

których mowa w rozdziale VII pkt 6 ppkt 2) powyżej, muszą być złożone przez każdego z 

Wykonawców występujących wspólnie. 

8. Zamawiający żąda od Wykonawcy, który polega na zdolnościach innych podmiotów na zasadach 

określonych w art. 118 ustawy PZP, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów 

dokumentów wymienionych w rozdziale VII pkt 6 ppkt 2) lit. a)-e) oraz lit. h) powyżej. 

Zamawiający nie wymaga przedłożenia w/w dokumentów przez podwykonawców.  

9. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej 

Polskiej zamiast dokumentów, o których mowa w rozdziale VII pkt 6 ppkt 2) lit. b)-e) i lit. h) 

powyżej, składa: 

1) zamiast informacji z Krajowego Rejestru Karnego, o której mowa w pkt 6 ppkt 2) lit. b)- 

informację z odpowiedniego rejestru, takiego jak rejestr sądowy 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, w 

zakresie art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 ustawy PZP;   

2) zamiast zaświadczenia, o którym mowa w pkt 6 ppkt 2) lit. c) zaświadczenia albo innego 

dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na 

ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, o których mowa w pkt 6 ppkt 2) lit. d), lub odpisu 

albo informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o 

Działalności Gospodarczej, o których mowa w pkt 6 ppkt 2) lit. e) – składa dokument lub 

dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce 

zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:  

a) nie naruszył obowiązków dotyczących płatności podatków, opłat lub składek na 

ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne,  

b) nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza 

likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie 

jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z 

podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury. 

3) zamiast informacji z Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych, o której mowa w 

pkt 6 ppkt 2 lit. h) – informację z odpowiedniego rejestru zawierającego informacje o jego 

beneficjentach rzeczywistych 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, określający jego beneficjentów 

rzeczywistych. 

10. Dokument, o którym mowa w pkt 9 ppkt 1) powyżej, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 

6 miesięcy przed jego złożeniem. Dokumenty, o których mowa w pkt 9 ppkt 2) i 3) powyżej, 

powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem. 

11. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się 

dokumentów, o których mowa w pkt 9, lub gdy dokumenty te nie odnoszą się do wszystkich 

przypadków, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 ustawy PZP, zastępuje się je 

odpowiednio w całości lub w części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie 

https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytimjzhe4tiltqmfyc4njrga4danjzhe
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Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub 

oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą, lub, jeżeli w kraju, 

w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie ma przepisów o oświadczeniu 

pod przysięgą, złożone przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem 

samorządu zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce 

zamieszkania Wykonawcy. Przepis pkt 10 stosuje się odpowiednio. 

12. Do podmiotów udostępniających zasoby na zasadach określonych w art. 118 ustawy PZP, 

mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zapisy  

pkt 9-11 powyżej stosuje się odpowiednio. 

 

VIII. Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których Zamawiający będzie 

komunikował się z Wykonawcami, informacje o wymaganiach technicznych i organizacyjnych 

sporządzania, wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej, wskazanie osób 

uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami: 

1. Komunikacja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami, w szczególności składanie oświadczeń, 

wniosków, zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa się w języku polskim, w formie 

elektronicznej przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, za pośrednictwem: platformy 

MiniPortal dostępną pod adresem:  https://miniportal.uzp.gov.pl/ (dalej jako „Platforma”), 

poczty elektronicznej: zamowienia.publiczne@czernica.pl. Zamawiający preferuje komunikację 

za pośrednictwem poczty elektronicznej.  

2. Wykonawcy są zobowiązani zapoznać się i postępować zgodnie z Instrukcją Użytkownika 

MiniPortalu zamieszczoną na stronie: 

https://www.uzp.gov.pl/__data/assets/pdf_file/0030/37596/Instrukcja-Uzytkownika-

Systemu-miniPortalePUAP.pdf 

3. W sytuacji awarii lub błędów lub niedostępności Platformy, uniemożliwiających komunikację 

Wykonawcy i Zamawiającego, Zamawiający dopuszcza komunikację za pomocą poczty 

elektronicznej (nie dotyczy składania oferty); adres poczty elektronicznej Zamawiającego: 

zamowienia.publiczne@czernica.pl. Zamawiający preferuje komunikację za pośrednictwem 

poczty elektronicznej. 

4. Wykonawca, przystępując do niniejszego postępowania, akceptuje warunki korzystania z 

Platformy określone Instrukcji Użytkownika MiniPortalu uznając go za wiążący oraz oświadcza, 

że zapoznał się i stosuje do zapisów instrukcji korzystania z niej („Instrukcja”). 

5. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, 

musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do 

następujących formularzy: „Formularz do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” oraz 

do „Formularza do komunikacji”. 

6. 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). 

7. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy: 

„Formularz złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” i „Formularza do komunikacji” 

wynosi 150 MB. 

https://miniportal.uzp.gov.pl/
mailto:zamowienia.publiczne@czernica.pl
mailto:zamowienia.publiczne@czernica.pl


 
 

Strona 18 z 29 
 

8. 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. 

9. Zamawiający przekazuje link do postępowania oraz ID postępowania. Dane postępowanie 

można wyszukać również na Liście wszystkich postępowań w miniPortalu klikając wcześniej 

opcję „Dla Wykonawców” lub ze strony głównej z zakładki Postępowania. 

10. Sposób sporządzenia oraz sposób przekazywania dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub 

elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń musi być zgody z wymaganiami określonymi 

w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 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).  

11. Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami: zamowienia.publiczne@czernica.pl  

12. Każdy Wykonawca ma prawo zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SWZ. 

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 SWZ 

wpłynął do Zamawiającego nie później niż na 14 dni przed upływem terminu składania ofert. 

13. Jeżeli Zamawiający nie udzieli wyjaśnień w terminie, o którym mowa w pkt 12 powyżej, 

przedłuża termin składania ofert o czas niezbędny do zapoznania się wszystkich 

zainteresowanych Wykonawców z wyjaśnieniami niezbędnymi do należytego przygotowania i 

złożenia ofert.  

14. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku o 

wyjaśnienie treści SWZ, o którym mowa w pkt 12 powyżej.  

15. W przypadku gdy wniosek o wyjaśnienie treści SWZ nie wpłynął w terminie, o którym mowa w 

pkt 12 powyżej, Zamawiający nie ma obowiązku udzielania wyjaśnień SWZ oraz obowiązku 

przedłużenia terminu składania ofert. 

16. Zamawiający może w uzasadnionych przypadkach, przed upływem terminu składania ofert, 

zmienić treść SWZ, z zastrzeżeniem art. 137 ust. 7 ustawy PZP. Dokonaną zmianę treści SWZ 

Zamawiający udostępnia na stronie internetowej prowadzonego postępowania. Każda 

wprowadzona przez Zamawiającego zmiana stanie się integralną częścią SWZ. 

 

IX. Wymagania dotyczące wadium: 

1.  Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 1.000.000 zł.  

2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku formach, zgodnie z art. 97 ust. 7 ustawy PZP. 

Dokument w formie poręczenia lub gwarancji winien zawierać zobowiązanie gwaranta do 

wypłaty wadium na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego, w sposób nieodwołalny i 

bezwarunkowy, jeśli nastąpi co najmniej jedna z okoliczności opisana w art. 98 ust. 6 ustawy 

PZP.  

3. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert i utrzymuje nieprzerwanie do dnia 

upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w pkt 4 ppkt 2) i 3) 

oraz pkt 5 poniżej.  

4. Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia 

mailto:zamowienia.publiczne@czernica.pl
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wystąpienia jednej z okoliczności: 

1) upływu terminu związania ofertą, 

2) zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego,  

3) unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia, z wyjątkiem sytuacji gdy nie zostało 

rozstrzygnięte odwołanie na czynność unieważnienia albo nie upłynął termin do jego 

wniesienia. 

5. Zamawiający, niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku 

zwraca wadium Wykonawcy: 

1) który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert, 

2) którego oferta została odrzucona, 

3) po wyborze najkorzystniejszej oferty, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została 

wybrana jako najkorzystniejsza, 

4) po unieważnieniu postępowania, w przypadku gdy nie zostało rozstrzygnięte odwołanie na 

czynność unieważnienia albo nie upłynął termin do jego wniesienia. 

6. Złożenie wniosku o zwrot wadium, o którym mowa w pkt 5, powoduje rozwiązanie stosunku 

prawnego z Wykonawcą wraz z utratą przez niego prawa do korzystania ze środków ochrony 

prawnej. 

7. Zamawiający zwraca wadium wniesione w pieniądzu wraz z odsetkami wynikającymi z umowy 

rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty 

prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek 

bankowy wskazany przez Wykonawcę.  

8. Zamawiający zwraca wadium wniesione w innej formie niż w pieniądzu poprzez złożenie 

gwarantowi lub poręczycielowi oświadczenia o zwolnieniu wadium. 

9. Wadium wnoszone w formie pieniężnej należy wpłacić przelewem na rachunek Zamawiającego, 

o numerze 40 1090 2398 0000 0001 4728 8997 -Santander Bank Polska S.A. tytułem „wadium 

w postępowaniu – nr ref.: ZW.271.2.11.2022.MK”. O uznaniu przez Zamawiającego, że wadium 

w pieniądzu wpłacono w wymaganym terminie decyduje data wpływu środków na rachunek 

Zamawiającego. 

10. Jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia, Wykonawca przekazuje 

Zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia w postaci elektronicznej, opatrzony 

elektronicznym podpisem kwalifikowanym.   

11. Zgodnie z art. 98 ust. 6 ustawy PZP, Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, a w 

przypadku wadium wniesionego w formie gwarancji lub poręczenia, o których mowa w art. 97 

ust. 7 pkt 2–4 ustawy PZP, występuje odpowiednio do gwaranta lub poręczyciela z żądaniem 

zapłaty wadium, jeżeli:  

1) Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 107 ust. 2 lub art. 128 ust. 

1 ustawy PZP, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył podmiotowych środków 

dowodowych potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 57 ustawy PZP, 

oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy PZP, innych dokumentów lub 

oświadczeń lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 223 ust. 2 

pkt 3 ustawy PZP, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez 

Wykonawcę jako najkorzystniejszej; 
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2) Wykonawca, którego oferta została wybrana:  

a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach 

określonych w ofercie,  

b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;  

3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn 

leżących po stronie Wykonawcy, którego oferta została wybrana. 

 

X. Termin związania ofertą: 

1. Wykonawca pozostaje związany ofertą do dnia 25.11.2022 r. 

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

ofertą, o którym mowa w pkt 1, Zamawiający przed upływem terminu związania ofertą, zwraca 

się jednokrotnie do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o 

wskazywany przez niego okres, nie dłuższy niż 60 dni. 

3. Przedłużenie terminu związania ofertą, o którym mowa w pkt 1, wymaga złożenia przez 

Wykonawcę pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu związania 

ofertą.  

4. Przedłużenie terminu związania ofertą, o którym mowa w pkt 1, następuje wraz z przedłużeniem 

okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na 

przedłużony okres związania ofertą. 

5. Jeżeli termin związania ofertą upłynął przed wyborem najkorzystniejszej oferty, Zamawiający 

wzywa Wykonawcę, którego oferta otrzymała najwyższą ocenę, zgodnie z art. 252 ust. 2 ustawy 

PZP, do wyrażenia, w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, pisemnej zgody na wybór 

jego oferty. 

 

XI. Opis sposobu przygotowywania ofert: 

1. Wykonawca może złożyć wyłącznie jedną ofertę obejmującą cały zakres przedmiotu 

zamówienia, na formularzu oferty, stanowiącym Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy.  

2. Oferta powinna być złożona w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem 

elektronicznym, Sposób złożenia oferty, w tym zaszyfrowania oferty opisany został w „Instrukcji 

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

3. Podpisy kwalifikowane wykorzystywane przez Wykonawców do podpisywania wszelkich plików 

muszą być zgodne z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie identyfikacji 

elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku 

wewnętrznym (eIDAS) (UE) nr 910/2014 od 1 lipca 2016 roku. 

4. Ofertę należy złożyć za pośrednictwem Platformy, zgodnie z Instrukcją. 

5. Oferta wraz z wszelkimi dokumentami powinna być sporządzona w formie elektronicznej. 

Ze względu na niskie ryzyko naruszenia integralności pliku oraz łatwiejszą weryfikację podpisu, 

Zamawiający zaleca przekonwertowanie plików składających się na ofertę na format PDF 

i opatrzenie ich podpisem kwalifikowanym PAdES.  

6. Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy PZP, w zw. z art. 74 ust. 1 ustawy PZP, 

oferty składane w postępowaniu o zamówienie publiczne są jawne i podlegają udostępnieniu od 

chwili ich otwarcia, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w 
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rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jedn. 

Dz.U. 2020 poz. 1913 ze zm., dalej: „ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji”), jeżeli 

Wykonawca, wraz z przekazaniem takich informacji, zastrzegł, że nie mogą być one 

udostępniane oraz wykazał, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. 

Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 222 ust. 5 ustawy PZP.  

7. Zgodnie z art. 11 ust. 2 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji przez tajemnicę 

przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne 

przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w 

szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle 

zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile 

uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu 

należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. 

8. Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa Wykonawca, w celu utrzymania w poufności 

tych informacji, przekazuje w wydzielonym i odpowiednio oznaczonym pliku. Na Platformie w 

sekcji Przygotuj ofertę znajduje się miejsce wyznaczone do dołączenia części oferty stanowiącej 

tajemnicę przedsiębiorstwa – załączniki część niejawna. Na Wykonawcy ciąży obowiązek 

właściwego zabezpieczenia i przekazania informacji, które stanowią tajemnicę 

przedsiębiorstwa.    

9. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim. Podmiotowe środki dowodowe oraz inne 

dokumenty lub oświadczenia sporządzone w języku obcym składa się wraz z tłumaczeniem na 

język polski. Zamawiający nie dopuszcza składania oferty lub jej części w innym języku. 

10. Dokumenty lub oświadczenia składane są w oryginale – w postaci dokumentu elektronicznego 

lub jako cyfrowe odwzorowanie takiego dokumentu – w elektronicznej kopii dokumentu 

poświadczonej za zgodność z oryginałem. 

11. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca, podmiot, na 

którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o 

udzielenie zamówienia publicznego, w zakresie dokumentów lub oświadczeń, które każdego z 

nich dotyczą. Poświadczenia takiego może dokonać także notariusz.  

12. Składanie i poświadczanie dokumentów musi być zgodne z rozporządzeniem, o którym mowa w 

rozdziale VIII pkt 10 niniejszej SWZ. 

13. W przypadku przekazywania w postępowaniu dokumentu elektronicznego w formacie 

poddającym dane kompresji, opatrzenie pliku zawierającego skompresowane dokumenty 

kwalifikowanym podpisem elektronicznym, jest równoznaczne z opatrzeniem wszystkich 

dokumentów zawartych w tym pliku kwalifikowanym podpisem elektronicznym. 

14. Oferta w formie elektronicznej musi zostać podpisana kwalifikowanym podpisem 

elektronicznym, przez osobę (osoby) uprawnioną (e) do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie 

ze sposobem reprezentacji Wykonawcy wynikającym ze stosownego dokumentu 

uprawniającego do występowania w obrocie prawnym lub udzielonego pełnomocnictwa. 

Pełnomocnictwo musi zostać złożone w oryginale lub notarialnie poświadczonej kopii, w postaci 

elektronicznej, opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, wraz z ofertą.  

15. Kompletna oferta musi zawierać:  

1) formularz oferty sporządzony na podstawie wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 – Formularz 

ofertowy wraz z załącznikiem,  
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2) pełnomocnictwo(a) – w przypadku, gdy upoważnienie do podpisania oferty nie wynika 

bezpośrednio z dokumentów rejestrowych Wykonawcy, 

3) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – 

dokument ustanawiający pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o 

udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie 

niniejszego zamówienia publicznego – jeśli dotyczy, 

4) dowód wniesienia wadium, 

5) zobowiązanie podmiotu trzeciego do udostępnienia zasobów – jeśli dotyczy, 

6) oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane lub usługi wykonają poszczególni 

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, zgodnie z rozdziałem VI pkt 

13 SWZ – jeśli dotyczy, 

7) oświadczenie w zakresie braku podstaw wykluczenia z postępowania wynikających z 

Ustawy o szczególnych rozwiązaniach oraz z Rozporządzenia Rady, zgodnie z Rozdziałem VII 

pkt 3 (oraz pkt 4 i 5 jeśli dotyczy), wg wzoru stanowiącego załącznik nr 11 do SWZ. 

16. Oferta składana przez spółki cywilne jest traktowana jak oferta Wykonawców wspólnie 

ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego. 

17. Oferta może być złożona tylko do upływu terminu składania ofert. Wykonawca, za 

pośrednictwem Platformy może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać 

ofertę. Sposób dokonywania zmiany lub wycofania oferty zamieszczono w Instrukcji. 

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

wycofać złożonej oferty.  

 

XII. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert: 

1. Ofertę należy umieścić na Platformie, pod adresem postępowania, do 29.07.2022 r., do godz. 

10:00. 

2. Ofertę należy złożyć za pośrednictwem Platformy, zgodnie z Instrukcją. 

3. W procesie składania oferty za pośrednictwem Platformy, Wykonawca powinien złożyć podpis  

bezpośrednio na przesyłanych dokumentach.   

4. Za datę złożenia oferty przyjmuje się datę jej wpływu na serwer Platformy. 

5. Otwarcie ofert nastąpi w dniu składania ofert, o godzinie 12:00.  

6. Jeżeli otwarcie ofert następuje przy użyciu systemu teleinformatycznego, w przypadku awarii 

tego systemu, która powoduje brak możliwości otwarcia ofert w terminie określonym przez 

Zamawiającego, otwarcie ofert następuje niezwłocznie po usunięciu awarii. 

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

prowadzonego postępowania. 

8. Zamawiający, najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępnia na stronie internetowej 

prowadzonego postępowania, na Platformie informacje o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na 

sfinansowanie zamówienia. 

9. Zamawiający, niezwłocznie po otwarciu ofert, udostępnia na stronie internetowej 

prowadzonego postępowania – na Platformie informacje o: 
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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.  

 

XIII. Opis sposobu obliczenia ceny: 

1. Cena oferty musi być podana w złotych polskich z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, 

w postaci netto oraz brutto – cyfrowo i słownie, z wyodrębnieniem stawki podatku VAT, zgodnej 

z obowiązującymi przepisami. Cenę oferty należy wyliczyć w oparciu o przyjęty zakres 

zamówienia, wynikający z SWZ i załączników do niej. 

2. Wszystkie stawki i ceny podaje się w PLN. Zamawiający nie dopuszcza rozliczeń w walutach 

obcych.  

3. Wynagrodzeniem Partnera Prywatnego będą płatności przekazywane Partnerowi Prywatnemu 

przez Podmiot Publiczny zgodnie z Załącznikiem 10 – Wzór Umowy oraz Załącznik nr 1 – 

Formularz ofertowy. 

4. Jeżeli zaoferowana cena, wydaje się rażąco niska w stosunku do przedmiotu zamówienia lub 

budzi wątpliwości Zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie 

z wymaganiami określonymi w dokumentach zamówienia lub wynikającymi z odrębnych 

przepisów, Zamawiający żąda od Wykonawcy wyjaśnień, w tym złożenia dowodów w zakresie 

wyliczenia ceny, w trybie przewidzianym w art. 224 ustawy PZP. 

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

obowiązku podatkowego, zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i 

usług (tekst jedn. Dz.U. 2021 r., poz. 68 ze zm.), dla celów zastosowania kryterium ceny 

Zamawiający dolicza do przedstawionej w tej ofercie ceny kwotę podatku od towarów i usług, 

którą miałby obowiązek rozliczyć.  

6. W ofercie, o której mowa w pkt 5 powyżej, Wykonawca ma obowiązek:  

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

Zamawiającego obowiązku podatkowego,  

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

prowadziły do powstania obowiązku podatkowego,  

3) wskazania wartości towaru lub usługi objętego obowiązkiem podatkowym zamawiającego, 

bez kwoty podatku,  

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

miała zastosowanie. 

Stosowne oświadczenie znajduje się w treści formularza oferty – Załącznik nr 1 – Formularz 

ofertowy.  

7. Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem oferty. Zamawiający nie 

przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu, z zastrzeżeniem art. 261 ustawy PZP. 

 

XIV. Opis kryteriów oceny ofert i sposobu oceny ofert: 

1. Zamawiający przystąpi do oceny złożonych ofert przy zastosowaniu podanych poniżej kryteriów.  
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2. Kryteriami oceny ofert są: 

1) Stawka za m3 oczyszczonych Ścieków Komunalnych w Oczyszczalni [KS]  –  90 pkt (90 %). 

2) Wrażliwość Przedsięwzięcia [KWP] na zmiany ilościowe Ścieków Komunalnych – 10 pkt 

(10%). 

3. Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta, która otrzyma największą liczbę punktów, 

stanowiących sumę punktów przyznawanych za poszczególne, wyżej wymienione kryteria. 

4. Oferta może uzyskać za w/w kryteria określoną liczbę punktów obliczaną wg zasad wskazanych 

poniżej: 

1) Kryterium Stawki [KS] będzie rozpatrywane na podstawie wskazanej przez Wykonawcę 

w Formularzu Oferty, stawki za m3 oczyszczonych Ścieków Komunalnych. Liczba 

punktów w tym kryterium zostanie obliczona na podstawie poniższego wzoru:  

 

𝐾𝑆 =
𝑆𝑗𝑆𝑏𝑟𝑢𝑡𝑡𝑜𝑚𝑖𝑛

𝑆𝑗𝑆𝑏𝑟𝑢𝑡𝑡𝑜𝑏𝑎𝑑
× 90𝑝𝑘𝑡 

 
gdzie: 

KS – liczba punktów otrzymana w Kryterium Stawki przez ofertę badaną; 

SjS_brutto_min – Najniższa stawka jednostkowa stała brutto za 1 m3 spośród zaoferowanych w 
badanych ofertach; 

SjS_brutto_bad – Stawka jednostkowa stała brutto za 1 m3 zaoferowana w ofercie badanej.  

2) Kryterium Wrażliwość Przedsięwzięcia [KWP] będzie rozpatrywane na podstawie podanej 

przez Wykonawcę w Formularzu Oferty liczby lat począwszy od pełnego czwartego roku 

kalendarzowego Etapu Eksploatacji, podczas którego zastosowanie znajdować będzie 

Mechanizm Kompensaty, o którym mowa w pkt 4) Załącznika nr 2 do Umowy - Stawki Opłat 

za Oczyszczanie Ścieków. Liczba punktów w tym kryterium zostanie obliczona na podstawie 

poniższego wzoru: 

  Kryterium Wrażliwość Przedsięwzięcia [KWP] 

       𝐾𝑊𝑃𝑂𝐵𝑖= LlOB/LlN ×10𝑝𝑘𝑡 

gdzie: 

KWPOBi – liczba punktów otrzymana w Kryterium Wrażliwość Przedsięwzięcia przez ofertę 

badaną; 

LlOB – liczba lat zaoferowana w ofercie badanej;. 

LlN – najwyższa liczba lat spośród zaoferowanych we wszystkich badanych ofertach. 

Wykonawca w Formularzu Ofertowym winien zaoferować pełną liczbę lat. W przypadku 

zaoferowania niepełnej liczby lat Zamawiający zaokrągli tę liczbę w dół.  

Wykonawca w Formularzu oferty może zaoferować liczbę lat z przedziału obustronnie 

domkniętego od 20 do 25 lat. W przypadku zaoferowania liczby lat mniejszej niż 20 lat 

Zamawiający do obliczeń przyjmie liczbę 20 lat, zaś w przypadku zaoferowania liczby lat 

większej niż 25 lat Zamawiający do obliczeń przyjmie liczbę 25 lat.  

Mechanizm Kompensaty stosowany będzie przez taką liczbę lat jaka wynikać będzie z 

wybranej oferty . 
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XV. Informacje o formalnościach, jakie muszą zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia 

umowy w sprawie zamówienia publicznego: 

1. Osoby reprezentujące Partnera Prywatnego przy podpisaniu Umowy muszą posiadać 

dokumenty potwierdzające ich umocowanie do reprezentowania Wykonawcy, w tym do 

podpisania umowy, o ile umocowanie to nie będzie wynikać z dokumentów załączonych do 

oferty. 

2. Jeżeli została wybrana oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, 

Zamawiający żąda przed zawarciem Umowy, przedstawienia umowy regulującej współpracę 

tych Wykonawców. 

3. Wykonawca będzie zobowiązany do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 

przed zawarciem Umowy, zgodnie z rozdziałem  XVI. 

4. Wykonawca będzie zobowiązany do przekazania kserokopii uprawnień budowlanych dla osób z 

uprawnieniami budowlanymi wskazanymi przez Wykonawcę dla w/w osób lub równoważny 

dokument wydany w kraju wydania uprawnień, jeśli przepisy w tym kraju nakładają taki 

obowiązek. 

 

XVI. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy: 

1.  Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, wniesie zabezpieczenie 

należytego wykonania umowy w wysokości 3% Wartości Umowy brutto, wyliczanej zgodnie z 

pkt 6 Załącznika nr 2 do Umowy PPP – Stawki. 

2. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu Wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie 

kwoty wadium na poczet zabezpieczenia. 

3. Zabezpieczenie może być wniesione według wyboru Wykonawcy w jednej lub kilku formach, 

przewidzianych w art. 450 ust. 1 ustawy PZP. Zamawiający nie wyraża zgody na wniesienie 

zabezpieczenia w formach, o których mowa w art. 450 ust. 2 ustawy PZP. 

4. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wnoszone w pieniądzu należy wpłacić 

przelewem, na rachunek Zamawiającego, o numerze: 40 1090 2398 0000 0001 4728 8997 -

Santander Bank Polska S.A. przed podpisaniem umowy (pieniądze muszą znaleźć się na 

rachunku Zamawiającego), z podaniem tytułu wpłaty: „zabezpieczenie należytego wykonania 

umowy pn.: BUDOWA I EKSPLOATACJA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W GMINIE CZERNICA” 

5. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy stanowić będzie nieodwołalne i bezwarunkowe 

zobowiązanie jej wystawcy wobec Zamawiającego do zapłaty na pierwsze pisemne żądanie 

Zamawiającego wszelkich kwot, jakimi wyrażać się będą roszczenia kierowane przez 

Zamawiającego przeciw Wykonawcy na gruncie Umowy lub w związku z jej zawarciem lub 

wykonywaniem, do łącznej wysokości kwoty zabezpieczenia. Wyłącznym beneficjentem 

zabezpieczenia będzie Zamawiający.  

6. Dokument potwierdzający wniesienie należytego wykonania umowy należy złożyć 

Zamawiającemu najpóźniej przed podpisaniem umowy. 

7. W przypadku gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej, jej treść musi być uprzednio 

zaakceptowana przez Zamawiającego. 

8. Szczegółowe regulacje dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy i jego zwrotu 

określa wzór Umowy, stanowiący Załącznik nr 10 – Wzór Umowy. 
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XVII. Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną 

wprowadzone do umowy w sprawie zamówienia publicznego: 

1. Zamawiający wymaga zawarcia Umowy na warunkach określonych we wzorze Umowy, 

stanowiącym Załącznik nr 10 – Wzór Umowy wraz z załącznikami. 

2. Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień Umowy w stosunku do treści oferty, na 

podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadkach określonych w Art. XXXI 

Umowy. 

XVIII. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy: 

1. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, uczestnikowi konkursu oraz innemu 

podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść 

szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy. 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 ustawy PZP, oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców. 

2. Środkami ochrony prawnej są: 

1) odwołanie do Izby – szczegółowo kwestie odnoszące się do odwołania uregulowane zostały 

w Dziale IX rozdział 2 ustawy PZP; 

2) skarga do sądu – szczegółowe kwestie dotyczące skargi do sądu uregulowane zostały w 

Dziale IX rozdział 3 ustawy PZP. 

3. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności 

Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy 

użyciu środków komunikacji elektronicznej. 

4. Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub 

wobec treści dokumentów zamówienia wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia 

w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na 

stronie internetowej. 

5. Odwołanie w przypadkach innych niż określone w pkt 3 i 4 powyżej 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.  

6. Szczegółowe zasady korzystania ze środków ochrony prawnej opisane zostały w Dziale IX ustawy 

PZP. 

XIX. Podwykonawcy 

1. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych 

zadań, o których mowa w art. 121 pkt 1 ustawy PZP.  

2. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby 

Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 118 ust. 1 ustawy PZP, 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. Przepis art. 122 ustawy PZP stosuje się 

odpowiednio.  
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3. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z 

odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia. 

4. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę, w formularzu oferty, części zamówienia, których 

wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, oraz podania nazw ewentualnych 

podwykonawców (jeżeli są już znani). 

XX. Klauzula informacyjna z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 

z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 

95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1): 

Zgodnie z art.13 ust.1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 

kwietnia 2016r. 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), (dalej jako „RODO”), 

Zamawiający informuje, że: 

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Czernica; 

2) jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych 

osobowych, a także przysługujących Pani/Panu praw, może się Pani/Pan skontaktować z 

Inspektorem Ochrony Danych Osobowych za pośrednictwem poczty email: 

i.janus@czernica.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. „Budowa i 

eksploatacja oczyszczalni ścieków w Gminie Czernica ”; 

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

udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ust.1 

ustawy PZP; 

5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust.1 ustawy PZP, przez 

okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia;  

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, stosownie do art. 22 RODO; 

8) w przypadku gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1–3 RODO, 

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 lub konkursu lub nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie 

zamówienia; 

9) wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO, nie ogranicza 

przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia przedmiotowego postępowania; 

10) posiada Pani/Pan: 
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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 osobowych2, 

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 RODO3, 

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; 

11) nie przysługuje Pani/Panu: 

a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. 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. 

 

Ponadto Zamawiający informuje, że Wykonawca ubiegając się o udzielenie zamówienia publicznego 

jest zobowiązany do wypełnienia wszystkich obowiązków formalno-prawnych związanych z udziałem 

w postępowaniu. Do obowiązków tych należą m.in. obowiązki wynikające z RODO, w szczególności 

obowiązek informacyjny przewidziany w art. 13 RODO względem osób fizycznych, których dane oso-

bowe dotyczą i od których dane te Wykonawca bezpośrednio pozyskał. Jednakże obowiązek informa-

cyjny wynikający z art. 13 RODO nie będzie miał zastosowania, gdy i w zakresie, w jakim osoba fi-

zyczna, której dane dotyczą, dysponuje już tymi informacjami (vide: art. 13 ust. 4 RODO). Ponadto 

Wykonawca będzie musiał wypełnić obowiązek informacyjny wynikający z art. 14 RODO względem 

osób fizycznych, których dane przekazuje Zamawiającemu i których dane pośrednio pozyskał, chyba 

że ma zastosowanie co najmniej jedno z wyłączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 RODO. 

W zakresie niniejszego postępowania administratorem danych osobowych obowiązanym do 

spełnienia obowiązku informacyjnego z art. 13 RODO będzie w szczególności: 

Zamawiający  względem osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio pozyskał. Dotyczy 

to w szczególności: 

− Wykonawcy będącego osobą fizyczną, 

− Wykonawcy będącego osobą fizyczną, prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą, 

− pełnomocnika Wykonawcy będącego osobą fizyczną (np. dane osobowe zamieszczone w 

pełnomocnictwie), 

− osób fizycznych będących członkiem organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnikiem 

spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariuszem w spółce komandytowej 

 

2 Wyjaśnienie: 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. 
3 Wyjaśnienie: 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. 
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lub komandytowo-akcyjnej lub prokurentem Wykonawcy (np. dane osobowe zamieszczone 

w informacji z KRK), 

− osoby fizycznej skierowanej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o 

udzielenie zamówienia publicznego; 

Wykonawca  względem osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio pozyskał. Dotyczy 

to w szczególności: 

− osoby fizycznej skierowanej do realizacji zamówienia,  

− podwykonawcy/podmiotu trzeciego będącego osobą fizyczną, 

− podwykonawcy/podmiotu trzeciego będącego osobą fizyczną, prowadzącą jednoosobową 

działalność gospodarczą, 

− pełnomocnika podwykonawcy/podmiotu trzeciego będącego osobą fizyczną (np. dane 

osobowe zamieszczone w pełnomocnictwie), 

− osób fizycznych będących członkiem organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnikiem 

spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariuszem w spółce komandytowej 

lub komandytowo-akcyjnej lub prokurentem podmiotu trzeciego (np. dane osobowe 

zamieszczone w informacji z KRK); 

Podwykonawca/podmiot trzeci  względem osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośred-

nio pozyskał.  Dotyczy to w szczególności osoby fizycznej skierowanej do realizacji zamówienia. 

 

XXI. Załączniki: 

1. Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy 

2. Załącznik nr 2 – Formularz Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia 

3. Załącznik nr 3 – Wykaz projektów obejmujących projektowanie, budowę, finansowanie i 

eksploatację 

4. Załącznik nr 4 - Wykaz robót budowlanych  

5. Załącznik nr 5 – Wykaz usług 

6. Załącznik nr 6 – Wykaz osób 

7. Załącznik nr 7 – Oświadczenie o udostępnieniu zasobów przez podmiot trzeci 

8. Załącznik nr 8 – Oświadczenie o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym 

mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp 

9. Załącznik nr 9 – Oświadczenie grupa kapitałowa 

10. Załącznik nr 10 – Wzór Umowy wraz z załącznikami, w tym Programem Funkcjonalno-Użytkowym 

i Standardem Eksploatacji 

11. Załącznik nr 11 – Oświadczenie składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy Pzp 

                                                                                                           

 

_______________________________                                                                                 

(zatwierdzam- Zamawiający)           


