
1 | S t r o n a  

 

  

 
 

 
 

ZAMAWIAJĄCY: 
 

Miejsko-Gminny Zakład Wodociągowy 
ul. Nasielska 21A, 05-140 Serock 

 
 
                                                                

SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 
(SWZ)   

 
 

POSTĘPOWANIE PROWADZONE W TRYBIE PODSTAWOWYM BEZ NEGOCJACJI 
 O WARTOŚCI ZAMÓWIENIA NIE PRZEKRACZAJĄCEJ PROGÓW UNIJNYCH  

określonych na podstawie art. 3 ustawy z 11 września 2019 r.  
– Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019r. poz. 2019 ze zm.) 

 
 

Nazwa zamówienia: 
 

„Budowa sieci wodociągowej we wsi Skubianka, Dosin” 
 
 
 

Numer referencyjny: MGZW.215.6.2022 
 

 
 

Zatwierdził: 
 

Dyrektor MGZW w Serocku 
 

mgr. inż. Leszek Błachnio 
(pieczęć i podpis na oryginale) 

 
 
 
 

Serock, dnia 18.07.2022 r. 

 
 
 
 
 
 



 

2 | S t r o n a  

 

SPIS TREŚCI: 

Rozdział I – Informacje ogólne 

1. Dane Zamawiającego 
2. Tryb udzielenia zamówienia 

3. Wykonawcy/podwykonawcy/podmioty trzecie udostępniające wykonawcy swój potencjał 
4. Komunikacja w postępowaniu 
5. Wizja lokalna 

6. Podział zamówienia na części 
7. Oferty wariantowe 

8. Katalogi elektroniczne  

9. Umowa ramowa 
10. Aukcja elektroniczna 

11. Zamówienia, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 i 8 ustawy Pzp 

12. Rozliczenia w walutach obcych 

13. Zwrot kosztów udziału w postępowaniu 
14. Zaliczki na poczet udzielenia zamówienia 
15. Unieważnienie postępowania 

16. Pouczenie o środkach ochrony prawnej 
17. Ochrona danych osobowych zebranych przez zamawiającego w toku postępowania 

 
Rozdział II – Przedmiot zamówienia i wymagania stawiane wykonawcy  

1. Przedmiot zamówienia 

2. Rozwiązania równoważne 

3. Wymagania w zakresie zatrudniania przez wykonawcę lub podwykonawcę osób na podstawie 
stosunku pracy 

4. Wymagania w zakresie zatrudnienia osób, o których mowa w art. 96 ust. 2 pkt 2 ustawy Pzp 

5. Informacja o przedmiotowych środkach dowodowych 

6. Termin wykonania zamówienia  

7. Informacja o warunkach udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

8. Podstawy wykluczenia 

9. Wykaz podmiotowych środków dowodowych 

10. Wymagania dotyczące wadium 

11. Sposób przygotowania oferty  

12. Opis sposobu obliczenia ceny 
 

Rozdział III – Informacje o przebiegu postępowania 
1. Sposób porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami 

2. Sposób oraz termin składania ofert 
3. Termin otwarcia ofert 

4. Termin związania ofertą 
5. Opis kryteriów oceny ofert wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert 
6. Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną 

wprowadzone do umowy w sprawie zamówienia publicznego 
7. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy  

8. Informacje o formalnościach, jakie muszą zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia 
umowy w sprawie zamówienia publicznego 

9. Wykaz załączników do SWZ 
 
 
 



 

3 | S t r o n a  

 

Rozdział I.  
INFORMACJE OGÓLNE 

1. DANE ZAMAWIAJĄCEGO. 

Miejsko-Gminny Zakład Wodociągowy w Serocku  
ul. Nasielska 21A, 05-140 Serock                                                        
NIP 5310005069 
REGON 011053226 
tel.: 227827358 
fax: 227826151    
Adres strony internetowej prowadzonego postępowania: https://miniportal.uzp.gov.pl/ , 
ePUAPu dostępnego pod adresem: https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej. 
Na stronie miniPortalu udostępniona będzie SWZ, zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne 
dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia. 
Adres poczty elektronicznej: wod.serock@post.pl                             

2. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA. 
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie podstawowym bez 
negocjacji, o którym mowa w art. 275 pkt 1 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień 
publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.) – dalej: ustawa Pzp. 
 
Do spraw nieuregulowanych w niniejszej SWZ mają zastosowanie przepisy w/w ustawy. 

3. WYKONAWCY/PODWYKONAWCY/PODMIOTY TRZECIE UDOSTĘPNIAJĄCE WYKONAWCY 
SWÓJ POTENCJAŁ. 

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

2) Zamawiający nie zastrzega możliwości ubiegania się o udzielenie zamówienia wyłącznie przez 
wykonawców, o których mowa w art. 94 ustawy Pzp, tj. mających status zakładu pracy 
chronionej, spółdzielnie socjalne oraz innych wykonawców, których głównym celem lub 
głównym celem działalności ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą 
realizowały zamówienie, jest społeczna i zawodowa integracja osób społecznie 
marginalizowanych. 

3) Zamówienie może zostać udzielone wykonawcy, który: 

− spełnia warunki udziału w postępowaniu opisane w rozdziale II pkt 7 SWZ,  

− nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy Pzp,  

− złożył ofertę niepodlegającą odrzuceniu na podstawie art. 226 ust. 1 ustawy Pzp. 

4) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku: 

− Wykonawcy występujący wspólnie są zobowiązani do ustanowienia pełnomocnika do 
reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i 
zawarcia umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego. 

− Wszelka korespondencja będzie prowadzona przez zamawiającego wyłącznie z 
pełnomocnikiem. 

5) Potencjał podmiotu trzeciego.  
W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, wykonawca może 
polegać na potencjale podmiotu trzeciego na zasadach opisanych w art. 118–123 ustawy Pzp. 
Podmiot trzeci, na potencjał, którego wykonawca powołuje się w celu wykazania spełnienia 
warunków udziału w postępowaniu, nie może podlegać wykluczeniu na podstawie art. 108 ust. 
1 oraz art. 109 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 4 ustawy Pzp.  

https://miniportal.uzp.gov.pl/
https://epuap.gov.pl/wps/portal
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6) Podwykonawstwo. 
Zamawiający zastrzega obowiązek osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych zadań 
polegających na układaniu przewodów wodociągowych, montażu węzłów wodociągowych, 
montażu hydrantów p.poż.. 
W pozostałym zakresie, wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia 
podwykonawcy, wówczas Wykonawca zobowiązany jest wskazać w formularzu ofertowym - 
załącznik nr 1 do SWZ, części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć 
podwykonawcom i podać firmy podwykonawców, o ile są już znane. 
 

4. KOMUNIKACJA W POSTĘPOWANIU. 
Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia odbywa się przy użyciu środków 
komunikacji elektronicznej, za pośrednictwem miniPortalu, który dostępny jest pod adresem 
https://miniportal.uzp.gov.pl/  Szczegółowe informacje dotyczące przyjętego w postępowaniu 
sposobu komunikacji, znajdują się w rozdziale III pkt 1 niniejszej SWZ.  

5. WIZJA LOKALNA. 
Zamawiający nie przewiduje obowiązku odbycia przez wykonawcę wizji lokalnej oraz 
sprawdzenia przez wykonawcę dokumentów niezbędnych do realizacji zamówienia dostępnych na 

miejscu u zamawiającego. 

 
6. PODZIAŁ ZAMÓWIENIA NA CZĘŚCI. 
Zamawiający nie dokonuje podziału zamówienia na części. Tym samym zamawiający nie dopuszcza 
składania ofert częściowych, o których mowa w art. 7 pkt 15 ustawy Pzp. 
Zamawiający nie dokonuje podziału zamówienia na części z uwagi na jednorodny charakter robót 
budowlanych (branża wod-kan). Podział zamówienia na części wymagałby skoordynowania działań 
różnych wykonawców realizujących poszczególne czynności w ramach zamówienia, co mogłoby 
poważnie zagrozić właściwemu i terminowemu wykonaniu zamówienia oraz egzekwowaniu praw 
wynikających z udzielonej gwarancji - brak uzasadnienia dla podziału zamówienia na części. 
Zamówienie stanowi spójną technicznie i technologicznie całość, objęte jest jedną dokumentacją 
projektową.  

 
7. OFERTY WARIANTOWE. 
Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej, o której mowa w art. 92 
ustawy Pzp tzn. oferty przewidującej odmienny sposób wykonania zamówienia niż określony w 
niniejszej SWZ. 

8. KATALOGI ELEKTRONICZNE. 
Zamawiający nie wymaga złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych. 

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

10. AUKCJA ELEKTRONICZNA. 
Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej, o  której mowa w art. 308 ust. 
1 ustawy Pzp. 
 
11. ZAMÓWIENIA, O KTÓRYCH MOWA W ART. 214 UST. 1 PKT 7 I 8 USTAWY PZP. 
Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień na podstawie art. 214 ust. 1 pkt 7 i 8 ustawy Pzp 
- zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych usług lub robót budowlanych, zamówienia 
na dodatkowe dostawy. 

https://miniportal.uzp.gov.pl/
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12. ROZLICZENIA W WALUTACH OBCYCH. 
Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych. Rozliczenia między Wykonawcą i 
Zamawiającym będą prowadzone w PLN.  Podstawą do wypłacenia wynagrodzenia Wykonawcy 
będzie faktura VAT sporządzona każdorazowo w oparciu o protokół odbioru podpisany przez obie 
strony.   

13. ZWROT KOSZTÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU. 
Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu, za wyjątkiem przypadku 
unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia z przyczyn leżących po stronie 
Zamawiającego, wówczas wykonawcom, którzy złożyli oferty niepodlegające odrzuceniu, 
przysługuje roszczenie o zwrot uzasadnionych kosztów uczestnictwa w tym postępowaniu, w 
szczególności kosztów przygotowania oferty (art. 261 ustawy Pzp). 

14. ZALICZKI NA POCZET UDZIELENIA ZAMÓWIENIA. 
Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia. 

15. UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA. 
Zamawiający unieważni postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli zaistnieje jedna z przesłanek 
wskazanych w art. 255 ustawy Pzp. Zamawiający nie przewiduje możliwości unieważnienia 
postępowania, jeżeli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub 
części zamówienia, nie zostaną mu przyznane. 
 
16. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ. 
Wykonawcom, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia 
oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów 
ustawy, przysługują środki ochrony prawnej na zasadach przewidzianych w dziale IX ustawy Pzp 
(art. 505–590). 

17. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH ZEBRANYCH PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO W TOKU 
POSTĘPOWANIA. 

1) Zamawiający oświadcza, że spełnia wymogi określone w rozporządzeniu Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z  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 4 maja 2016 r.), dalej: RODO, tym samym dane osobowe podane przez 
wykonawcę  będą przetwarzane zgodnie z RODO oraz zgodnie z przepisami krajowymi. 

2) Dane osobowe wykonawcy będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO  
w celu związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn. 
Budowa sieci wodociągowej we wsi Skubianka, Dosin. 

3) Odbiorcami przekazanych przez wykonawcę danych osobowych będą osoby lub podmioty, 
którym zostanie udostępniona dokumentacja postępowania zgodnie z art. 8 oraz art. 96 ust. 3 
ustawy Pzp, a także art. 6 ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej. 

4) Dane osobowe wykonawcy zawarte w protokole postępowania będą przechowywane przez 
okres 4 lat, od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania 
umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy. 

5) Klauzula informacyjna, o której mowa w art. 13 ust. 1 i 2 RODO znajduje się w załączniku nr 7 
do SWZ. 

6) Zamawiający nie planuje przetwarzania danych osobowych wykonawcy w celu innym niż cel 
określony w ppkt 2) powyżej. Jeżeli administrator będzie planował przetwarzać dane osobowe 
w celu innym niż cel, w którym dane osobowe zostały zebrane (tj. cel określony w ppkt 2) 
powyżej), przed takim dalszym przetwarzaniem poinformuje on osobę, której dane dotyczą, o 
tym innym celu oraz udzieli jej wszelkich innych stosownych informacji, o których mowa w art. 
13 ust. 2 RODO. 
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7) Wykonawca jest zobowiązany, w związku z udziałem w przedmiotowym postępowaniu, do 
wypełnienia wszystkich obowiązków formalno-prawnych wymaganych przez RODO i 
związanych z udziałem w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia. Do 
obowiązków tych należą: 
- obowiązek informacyjny przewidziany w art. 13 RODO względem osób fizycznych, których 

dane osobowe dotyczą i od których dane te wykonawca bezpośrednio pozyskał i przekazał 
zamawiającemu w treści oferty lub dokumentów składanych na żądanie zamawiającego; 

- obowiązek informacyjny wynikający z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których 
dane wykonawca pozyskał w sposób pośredni, a które to dane wykonawca przekazuje 
zamawiającemu w treści oferty lub dokumentów składanych na żądanie zamawiającego. 

8) W celu zapewnienia, że wykonawca wypełnił ww. obowiązki informacyjne oraz ochrony 
prawnie uzasadnionych interesów osoby trzeciej, której dane zostały przekazane w związku z 
udziałem w postępowaniu, wykonawca składa oświadczenia o wypełnieniu przez niego 
obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO – treść oświadczenia 
została zawarta pod treścią zawierającą dane osoby trzeciej - załącznik nr 4 do SWZ - Wykaz 
osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu przedmiotu zamówienia. 

9) Zamawiający informuje, że: 
- Zamawiający udostępnia dane osobowe, o których mowa w art. 10 RODO (dane osobowe 

dotyczące wyroków skazujących i czynów zabronionych) w celu umożliwienia korzystania 
ze środków ochrony prawnej, o których mowa w dziale IX ustawy Pzp, do upływu terminu 
na ich wniesienie. 

- Udostępnianie protokołu i załączników do protokołu ma zastosowanie do wszystkich 
danych osobowych, z wyjątkiem tych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO (tj. danych 
osobowych ujawniających pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, 
przekonania religijne lub światopoglądowe, przynależność do związków zawodowych oraz 
przetwarzania danych genetycznych, danych biometrycznych w celu jednoznacznego 
zidentyfikowania osoby fizycznej lub danych dotyczących zdrowia, seksualności lub 
orientacji seksualnej tej osoby), zebranych w toku postępowania o udzielenie zamówienia.  

- W przypadku korzystania przez osobę, której dane osobowe są przetwarzane przez 
zamawiającego, z uprawnienia, o którym mowa w art. 15 ust. 1–3 RODO (związanych z 
prawem wykonawcy do uzyskania od administratora potwierdzenia, czy przetwarzane są 
dane osobowe jego dotyczące, prawem wykonawcy do bycia poinformowanym o 
odpowiednich zabezpieczeniach, o których mowa w art. 46 RODO, związanych z 
przekazaniem jego danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji 
międzynarodowej oraz prawem otrzymania przez wykonawcę od administratora kopii 
danych osobowych podlegających przetwarzaniu), zamawiający może żądać od osoby 
występującej z żądaniem wskazania dodatkowych informacji, mających na celu 
sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia. 

- Skorzystanie przez osobę, której dane osobowe dotyczą, z uprawnienia, o którym mowa w 
art. 16 RODO (z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych), nie 
może naruszać integralności protokołu postępowania oraz jego załączników. 

- W postępowaniu o udzielenie zamówienia zgłoszenie żądania ograniczenia przetwarzania, 
o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do 
czasu zakończenia tego postępowania. 

- W przypadku gdy wniesienie żądania dotyczącego prawa, o którym mowa w art. 18 ust. 1 
RODO spowoduje ograniczenie przetwarzania danych osobowych zawartych w protokole 
postępowania lub załącznikach do tego protokołu, od dnia zakończenia postępowania o 
udzielenie zamówienia zamawiający nie udostępnia tych danych, chyba że zachodzą 
przesłanki, o których mowa w art. 18 ust. 2 rozporządzenia 2016/679. 
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Rozdział II.  

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA I WYMAGANIA STAWIANIE WYKONAWCOM 

 
1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. 
1) Przedmiotem zamówienia jest budowa sieci wodociągowej z rur ciśnieniowych PVC-U PN 12,5 

dz. 160x7,7 L=35,5 m i Dz. 110x5,3 L=146 m na terenie działek nr ewid. 65 i 4/3 obręb Dosin 
oraz 430/18 obręb Skubianka zgodnie z dokumentacją projektową autorstwa firmy 
RUROPROJEKT Jacek Obidziński z siedzibą w Ludwinowie Zegrzyńskim, stanowiącą załącznik 
Nr 10 do niniejszej SWZ.   

2) Szczegółowo przedmiot zamówienia obejmuje:  
⎯ Przebudowę 35,5 mb wodociągu średnicy 160 mm; 
⎯ Budowa 146 mb wodociągu o średnicy 110 mm; 
⎯  Montaż 2 szt. hydrantów p.poż 80, typ nadziemnego wraz z zasuwą odcinającymi; 

3) Wspólny Słownik Zamówień - CPV: 45231300-8 

4) Warunki gwarancji jakości i rękojmi za wady.   
a) Wykonawca zobowiązuje się do udzielenia gwarancji na cały zakres zamówienia. 
b) Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji na wykonany przedmiot zamówienia i 

wbudowane materiały oraz zamontowane urządzenia przez wskazany przez siebie 
okres, stanowiący kryterium oceny ofert. Okres gwarancji liczony będzie od dnia 
dokonania odbioru końcowego. 

c) Okres udzielonej przez Wykonawcę rękojmi na wykonany przedmiot zamówienia będzie 
równy okresowi udzielonej przez Wykonawcę gwarancji na cały przedmiot zamówienia. 

d) W okresie rękojmi i gwarancji koszty związane z wszelkimi naprawami oraz usuwaniem 
usterek ponosić będzie Wykonawca. 

e) Wykonawca zobowiązany będzie, na wezwanie Zamawiającego w okresie gwarancyjnym, do 
realizacji corocznych przeglądów gwarancyjnych zapewniających bezusterkową 
eksploatację urządzeń. 

5) Wykonanie przedmiotu zamówienia.  
a) Roboty budowlane należy wykonać zgodnie z załączoną dokumentacją projektową, 

wytycznymi określonymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z wiedzą 
techniczną i sztuką budowlaną, przepisami BHP i ppoż.  

b) Przed rozpoczęciem robót wykonawca przedłoży atesty i świadectwa na podstawowe 
materiały przewidziane do wbudowania i uzyska akceptacje Zamawiającego (Inspektora 
nadzoru) na ich wbudowanie. 

c) Wykonawca dokona odbudowy dróg dojazdowych (w razie ich uszkodzenia) do miejsc 
wykonywania robót objętych zamówieniem do stanu sprzed wejścia na budowę z 
zachowaniem technologii drogi odtwarzanej, odtworzenia ogrodzeń prywatnych posesji i 
innych uszkodzonych urządzeń terenowych. 

d) Wykonywanie robót i kontrolę ich wykonania w czasie robót prowadzić należy pod stałym 
nadzorem uprawnionego geodety. 

e) Przed przystąpieniem do robót ziemnych należy upewnić się czy na terenie inwestycji nie 
występują urządzenia podziemne (kable, rurociągi itp.) mogące ulec uszkodzeniu w czasie 
robót.  

f) Należy opracować szczegółowy plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na podstawie 
Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. (Dz. U. Nr. 120 poz. 
1126). 

g) Wszystkie dostarczone i zamontowane urządzenia muszą być nowe. Nie dopuszcza się 
urządzeń prototypowych. Dostarczane urządzenia muszą być pracujące, posiadać 
wymagane certyfikaty lub deklaracje zgodności CE. 

h) Do wykonania zamówienia wykonawca zobowiązany jest użyć materiałów gwarantujących 
odpowiednią jakość, o parametrach technicznych i jakościowych odpowiadających 
właściwościom materiałów przyjętych w projekcie. 
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i) Wykonawca ma obowiązek posiadać w stosunku do użytych materiałów i urządzeń 
dokumenty potwierdzające pozwolenie na zastosowanie/wbudowanie (atesty, certyfikaty, 
aprobaty techniczne, świadectwa jakości).  

j) Zabrania się stosowania materiałów nieodpowiadających wymaganiom obowiązujących 
norm oraz o innych parametrach niż określone w projekcie. 

k) Wykonawca zgłosi gotowość do końcowego odbioru robót po zakończeniu robót 
budowlanych i nie wcześniej niż w dniu przekazania Zamawiającemu operatu 
kolaudacyjnego zawierającego m.in: 

− dziennik budowy, 
− oświadczenie kierownika budowy: 

• o zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i 
warunkami pozwolenia na budowę oraz przepisami; 

• o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, a także – w 
razie korzystania – ulicy, sąsiedniej nieruchomości, budynku lub lokalu; 

• o właściwym zagospodarowaniu terenów przyległych - jeżeli eksploatacja 
wybudowanego obiektu jest uzależniona od ich odpowiedniego 
zagospodarowania, 

− dokumentację powykonawczą z ewentualnym naniesieniem wprowadzonych zmian,  
− geodezyjną inwentaryzację powykonawczą prac objętych przedmiotem zamówienia, 

co najmniej w formie szkicu geodezyjnego z oświadczeniem geodety o złożeniu do 
PODGiK,  

− oświadczenie uprawnionego geodety o zgodności realizacji obiektu z projektem 
zagospodarowania terenu, 

− atesty, certyfikaty CE lub deklaracje zgodności na wbudowane materiały i 
zamontowane urządzenia,  

− dokumenty gwarancyjne wraz z warunkami gwarancji wszystkich zamontowanych 
urządzeń,  

− inne dokumenty zgromadzone w trakcie wykonywania przedmiotu zamówienia,               
a odnoszące się do jego realizacji. 

l) Wykonawca zabezpieczy składowane tymczasowo na placu budowy materiały i urządzenia - 
do czasu ich wbudowania, przed zniszczeniem, uszkodzeniem albo utratą jakości, 
właściwości lub parametrów oraz udostępni do kontroli przez Inspektora Nadzoru. 

m) Wykonawca, jako wytwórca odpadów, jest odpowiedzialny za odzysk lub unieszkodliwienie 
wszelkich odpadów powstałych w trakcie realizacji robót stanowiących przedmiot 
zamówienia oraz do wskazania miejsca i procesu zastosowanego odzysku lub 
unieszkodliwienia tych odpadów.  

n) Wykonawca może powierzyć wykonywanie części robót budowlanych podwykonawcom, z 
uwzględnieniem postanowień zawartych we wzorze umowy o roboty budowlane. 

o) Wykonawca zobowiązany jest powierzyć kierowanie robotami kierownikowi budowy, 
posiadającemu uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności wod-kan. 

6) Dodatkowe obowiązki Wykonawcy: 
a) Po stronie wykonawcy leży wykonanie i poniesienie kosztów:  

− nadzoru właścicielskiego budowy i odbioru elementów przedmiotu zamówienia 
prowadzonego przez służby utrzymania sieci (wodociągowe, drogowe, 
elektroenergetyczne). Po zakończeniu robót uzyskać protokół odbioru prac 
prowadzonych w rejonie tych urządzeń. 

− czasowego zajęcia gruntów nie należących do Zamawiającego i kosztów, opłat i 
odszkodowań z tym związanych, poniesienia kosztów odszkodowań za szkody 
wyrządzone podczas prowadzenia robót budowlanych, 

− opracowania projektu tymczasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robót w 
pasach drogowych – o ile zajdzie taka potrzeba, 

− zasilania energetycznego na placu budowy oraz wszelkich innych kosztów związanych  z 
wykonaniem przedmiotu umowy, 
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− zorganizowania zaplecza sanitarno-higienicznego na placu budowy.  
b) Wytyczenie, bieżąca obsługa geodezyjna budowy, wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji 

powykonawczej – z naniesieniem w państwowych zasobach map archiwalnych. 
c) Zaplecze wykonawcy: urządzenie i utrzymanie zaplecza wykonawcy, likwidacja zaplecza 

wykonawcy. 
 

7) Warunki rozliczenia wykonania przedmiotu zamówienia. 
a) Wynagrodzenie wykonawcy jest ceną ryczałtową za wykonanie przedmiotu zamówienia, 

wynikającą swoim zakresem z niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia, 
dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót (dalej 
STWiOR). Jakikolwiek błąd w obliczeniu ceny nie ma znaczenia na poprawność oceny oferty. 

b) Z uwagi na ryczałtową formę wynagrodzenia podstawą wyceny oferty jest dokumentacja 
projektowa i przedmiar robót. Jeżeli wystąpią różnice pomiędzy projektem, a przedmiarami 
robót (które stanowią dokumenty pomocnicze dla wykonawcy), do wyceny należy przyjąć 
wielkości zawarte w projekcie. 

c) Ceną oferty jest kwota wynagrodzenia ryczałtowego zaoferowana przez Wykonawcę w 
formularzu oferty.   

d) Zapłata wynagrodzenia za wykonane roboty nastąpi na podstawie faktury sporządzonej w 
oparciu o protokół odbioru końcowego w terminie 30 dni od daty otrzymania faktury. 

e) Warunkiem zapłaty należności dla Wykonawcy za wykonane roboty będzie otrzymanie 
przez Zamawiającego pokwitowanych przez podwykonawców potwierdzeń otrzymania 
zapłaty zgodnie z zawartymi z nimi umowami. Jeżeli pojawią się uzasadnione roszczenia 
podwykonawcy, to Zamawiający dokona zapłaty dla podwykonawcy i pomniejszy należne 
wynagrodzenie dla wykonawcy o kwotę zapłaconą podwykonawcy. Szczegółowe 
postanowienia dotyczące regulacji obejmujących podwykonawstwo zawarte są we wzorze 
umowy. 
 

2. ROZWIĄZANIA RÓWNOWAŻNE. 
1) Użyte w dokumentach opisujących przedmiot zamówienia nazwy materiałów lub 

jakichkolwiek innych wyrobów lub produktów służą określeniu pożądanego standardu 
wykonania i określenia właściwości i wymogów techniczno - użytkowych założonych w 
dokumentacji technicznej dla danego typu rozwiązań,  nie są obowiązujące i należy je 
traktować, jako propozycje projektanta. Nie są one w żaden sposób wiążące przyszłego 
wykonawcę do ich stosowania.  

2) Wykonawca może zastosować materiały równoważne o parametrach techniczno – użytkowych 
odpowiadających co najmniej parametrom materiałów zaproponowanych w dokumentacji 
projektowej.  

3) Wykonawca ma obowiązek posiadać w stosunku do materiałów równoważnych dokumenty 
potwierdzające pozwolenie na zastosowanie/wbudowanie (atesty, certyfikaty, aprobaty 
techniczne, świadectwa jakości) oraz dokumentację techniczno - ruchową. 

4) Dopuszcza się zamienne rozwiązania (w oparciu o produkty innych producentów) pod 
warunkiem: spełnienia tych samych właściwości technicznych, przedstawienia zamiennych 
rozwiązań na piśmie (dane techniczne, atesty, dopuszczenia do stosowania). 

3. WYMAGANIA W ZAKRESIE ZATRUDNIANIA PRZEZ WYKONAWCĘ LUB PODWYKONAWCĘ 
OSÓB NA PODSTAWIE STOSUNKU PRACY. 

1) Zamawiający działając na podstawie art. 95 ust. 1 ustawy Pzp wymaga zatrudnienia na 
podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących 
czynności związane z realizacją przedmiotu zamówienia, których  realizacja polega na 
wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – 
Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 r., poz. 1320 ze zm.). 

2) Zamawiający określa wymóg zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez 
Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących czynności związane z budową sieci 
wodociągowej. 
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3) W trakcie realizacji zamówienia zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności 
kontrolnych wobec wykonawcy odnośnie spełniania przez wykonawcę lub podwykonawcę 
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób realizujących przedmiot zamówienia. 
Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:  

a) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i 
dokonywania ich oceny, 

b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. 
wymogów, 

c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 
4) W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego, w wyznaczonym w tym 

wezwaniu terminie, Wykonawca w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na 
podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób realizujących przedmiot 
zamówienia, przedłoży Zamawiającemu, oświadczenie własne lub podwykonawcy o 
zatrudnieniu osób realizujących przedmiot zamówienia na podstawie umowy. Oświadczenie to 
powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, 
datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że osoby wykonujące pracę związaną z realizacją 
zamówienia są zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych 
osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia 
oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy. Zamawiający zastrzega sobie prawo 
żądania od Wykonawcy przedstawienia zanonimizowanych kopii umów o pracę (zawierających 
imię i pierwszą literę nazwiska pracownika, okres obowiązywania umowy o pracę, stanowisko 
pracy wraz z ukryciem pozostałych informacji odnoszących się do pracownika). 

5) Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na 
podstawie umowy o pracę osób realizujących przedmiot zamówienia, Zamawiający przewiduje 
sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez Wykonawcę kary umownej w wysokości określonej 
w istotnych postanowieniach umowy w sprawie zamówienia publicznego. Niezłożenie przez 
Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych przez Zamawiającego 
dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu 
zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez 
Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób. 

6) W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę 
lub Podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez 
Państwową Inspekcję Pracy. 

 
4. WYMAGANIA W ZAKRESIE ZATRUDNIENIA OSÓB, O KTÓRYCH MOWA W ART. 96 UST. 2 

PKT 2 USTAWY PZP. 
Zamawiający nie wskazuje wymagań związanych z realizacją zamówienia, o których mowa w art. 96 
ust 1. ustawy Pzp.  
 
5. INFORMACJA O PRZEDMIOTOWYCH ŚRODKACH DOWODOWYCH. 
Zamawiający nie żąda złożenia wraz z ofertą przedmiotowych środków dowodowych, o których 
mowa w art. 104, 105 i 106 ustawy Pzp.  

 
6. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA. 
Termin realizacji zamówienia: do 31 październik 2022 roku.  
Za datę realizacji zamówienia uważa się dzień zgłoszenia gotowości do rozpoczęcia czynności 
odbiorowych, potwierdzonej przez inspektora nadzoru wpisem do dziennika budowy. Zgłoszenie 
gotowości do rozpoczęcia czynności odbiorowych może nastąpić po całkowitym zakończeniu  robót 
budowlanych i przekazaniu kompletnego operatu kolaudacyjnego. 
 
7. INFORMACJA O WARUNKACH UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA. 
Na podstawie art. 112 ustawy Pzp, zamawiający określa warunki udziału w postępowaniu 
dotyczące: 
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1) ZDOLNOŚCI DO WYSTĘPOWANIA W OBROCIE GOSPODARCZYM: 
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca 
zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. 
 
2) UPRAWNIEŃ DO PROWADZENIA OKREŚLONEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ LUB 

ZAWODOWEJ, O ILE WYNIKA TO Z ODRĘBNYCH PRZEPISÓW: 
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca 
zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. 
 
3) SYTUACJI EKONOMICZNEJ LUB FINANSOWEJ: 
Zamawiający wymaga aby wykonawca był ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie 
prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę min 100 
tyś złotych.   
 
4) ZDOLNOŚCI TECHNICZNEJ LUB ZAWODOWEJ:  
a) doświadczenie wykonawcy: 
Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże wykonanie w okresie ostatnich 
pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest 
krótszy - w tym okresie, wykonał co najmniej: 2 roboty budowlane polegające na budowie, 
przebudowie lub remoncie sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej o wartości co najmniej 
50.000,00 zł netto każda. 
 
Uwaga.  
1) W przypadku, gdy ww. zakres robót budowlanych będzie stanowił część robót o szerszym 
zakresie, Wykonawca zobowiązany jest wyodrębnić rodzajowo i kwotowo roboty, o których mowa 
powyżej; 
2) Dla potrzeb oceny spełniania warunku określonego powyżej, jeśli wartość lub wartości 
zostaną podane w walutach innych niż PLN, Zamawiający przyjmie średni kurs danej waluty 
publikowany przez Narodowy Bank Polski w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie 
Zamówień Publicznych, jeżeli w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień 
Publicznych, Narodowy Bank Polski nie publikuje średniego kursu danej waluty, za podstawę 
przeliczenia przyjmuje się średni kurs waluty publikowany pierwszego dnia, po dniu publikacji 
ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych, w którym zostanie on opublikowany. 
 
b) kwalifikacje zawodowe kadry technicznej: 
Wykonawca powinien wykazać, że dysponuje lub będzie dysponować: co  najmniej jedną osobą 
posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w 
zakresie sieci wodociągowych.  
 
Uwaga:  W/w osoby muszą posiadać ważne uprawnienia budowlane, o których mowa w ustawie z 
dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 ze zm.) oraz w Rozporządzeniu 
Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do 
wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2019 r. poz. 831) lub 
odpowiadające im kwalifikacje nadane na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów prawa 
lub odpowiednich przepisów upoważniające do kierowania robotami budowlanymi w zakresie 
objętym przedmiotem zamówienia. W przypadku Wykonawców zagranicznych dopuszcza się 
również kwalifikacje zdobyte w innych państwach, na zasadach określonych w art. 12a ustawy 
prawo budowlane, z uwzględnieniem postanowień ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach 
uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. 
z 2020r. poz. 220).  
 
8. PODSTAWY WYKLUCZENIA. 

1) Obligatoryjne przesłanki wykluczenia Wykonawcy określono w art. 108 ust. 1 pkt 1÷6 ustawy 
Pzp. 
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2) Zamawiający, stosownie do treści art. 109 ust. 1 ustawy Pzp, wykluczy z  postępowania o 
udzielenie zamówienia wykonawcę:  

a) który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na 
ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w art. 
108 ust. 1 pkt 3, chyba że wykonawca odpowiednio przed upływem terminu do 
składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem 
terminu składania ofert dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na 
ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł 
wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności - art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy 
Pzp;;  

b) który naruszył obowiązki w dziedzinie ochrony środowiska, prawa socjalnego lub 
prawa pracy:  

− będącego osobą fizyczną skazanego prawomocnie za przestępstwo przeciwko 
środowisku, o którym mowa w rozdziale XXII Kodeksu karnego lub za 
przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, o 
którym mowa w rozdziale XXVIII Kodeksu karnego, lub za odpowiedni czyn 
zabroniony określony w przepisach prawa obcego,  

− będącego osobą fizyczną prawomocnie ukaranego za wykroczenie przeciwko 
prawom pracownika lub wykroczenie przeciwko środowisku, jeżeli za jego 
popełnienie wymierzono karę aresztu, ograniczenia wolności lub karę grzywny,  

− wobec którego wydano ostateczną decyzję administracyjną o naruszeniu 
obowiązków wynikających z prawa ochrony środowiska, prawa pracy lub 
przepisów o zabezpieczeniu społecznym, jeżeli wymierzono tą decyzją karę 
pieniężną - art. 109 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp;  

c) 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 lub ukarano za wykroczenie, o którym mowa w art. 109 ust. 1 pkt 2 lit. a 
lub b ustawy Pzp - art. 109 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp; 

d) 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 - art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp;  

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

4) Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 108 ust. 1 pkt 1, 2, 5 i 6 oraz 109 ust. 
1 ust. 2, 3, 4, może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające 
do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej 
przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną 
krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz 
współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, 
organizacyjnych                        i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym 
przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu 
wykonawcy. Przepisu zdania pierwszego nie stosuje się, jeżeli wobec wykonawcy, będącego 
podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o 
udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego 
zakazu.  

5) Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli Zamawiający, uwzględniając wagę i szczególne 
okoliczności czynu Wykonawcy, uzna za wystarczające dowody przedstawione na podst. art. 
110 ust. 2 ustawy Pzp. 
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9. WYKAZ PODMIOTOWYCH ŚRODKÓW DOWODOWYCH. 

1) DOKUMENTY SKŁADANE RAZEM Z OFERTĄ 

1.1) Oferta przygotowana na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do SWZ, 
zgodnie z art. 63 ust. 2 ustawy Pzp, składana jest pod rygorem nieważności w postaci 
elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym lub 
kwalifikowanym podpisem elektronicznym. 

Zgodnie z art. 3 pkt 14a ustawy z 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów 
realizujących zadania publiczne, podpis zaufany to podpis elektroniczny, którego autentyczność i 
integralność są zapewniane przy użyciu pieczęci elektronicznej ministra właściwego do spraw 
informatyzacji, zawierający dane identyfikujące osobę tj. imię (imiona), nazwisko, PESEL, ustalone na 
podstawie środka identyfikacji elektronicznej, identyfikator środka identyfikacji elektronicznej, przy 
użyciu którego został złożony, czas jego złożenia. 
Zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 9 ustawy z 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych podpis osobisty to 
zaawansowany podpis elektroniczny w rozumieniu art. 3 pkt 11 rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) nr 910/2014 z 23 lipca 2014 r. w sprawie identyfikacji elektronicznej i 
usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym oraz uchylającego 
dyrektywę 1999/93/WE, weryfikowany za pomocą certyfikatu podpisu osobistego. 
 

1.2) Wykonawca dołącza do oferty oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu  oraz o spełnianiu 
warunków udziału w postępowaniu – załącznik nr 2 do SWZ, w zakresie wskazanym w rozdziale II 
punkt 7 i 8 SWZ. Oświadczenie stanowi dowód potwierdzający brak podstaw wykluczenia oraz 
spełnianie warunków udziału w postępowaniu, na dzień składania ofert, tymczasowo zastępując 
wymagane podmiotowe środki dowodowe, wskazane w rozdziale II pkt 9 ppkt 2 SWZ. 

Oświadczenia składane są pod rygorem nieważności w formie elektronicznej lub w postaci 
elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym, lub podpisem osobistym. Oświadczenia składają 
odrębnie: 

- wykonawca/każdy spośród wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. 
W takim przypadku oświadczenie potwierdza brak podstaw wykluczenia wykonawcy oraz 
spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z wykonawców 
wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu; 

- podmiot trzeci, na którego potencjał powołuje się wykonawca celem potwierdzenia spełnienia 
warunków udziału w postępowaniu. W takim przypadku oświadczenie potwierdza brak 
podstaw wykluczenia podmiotu oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w 
zakresie, w jakim podmiot udostępnia swoje zasoby wykonawcy; 

- podwykonawcy, na których zasobach wykonawca nie polega przy wykazywaniu spełnienia 
warunków udziału w postępowaniu. W takim przypadku oświadczenie potwierdza brak 
podstaw wykluczenia podwykonawcy (jeżeli zamawiający weryfikuje podstawy wykluczenia w 
odniesieniu do podwykonawcy). 

1.3) Samooczyszczenie – w okolicznościach określonych w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2, 5 i 6 lub art. 109 
ust. 1 pkt 2–4 ustawy Pzp, wykonawca nie podlega wykluczeniu jeżeli udowodni zamawiającemu, 
że spełnił łącznie następujące przesłanki: 

a) naprawił lub zobowiązał się do naprawienia szkody wyrządzonej przestępstwem, 
wykroczeniem lub swoim nieprawidłowym postępowaniem, w tym poprzez zadośćuczynienie 
pieniężne; 
b) wyczerpująco wyjaśnił fakty i okoliczności związane z przestępstwem, wykroczeniem lub 
swoim nieprawidłowym postępowaniem oraz spowodowanymi przez nie szkodami, aktywnie 
współpracując odpowiednio z właściwymi organami, w tym organami ścigania lub 
zamawiającym; 
c) podjął konkretne środki techniczne, organizacyjne i kadrowe, odpowiednie dla zapobiegania 
dalszym przestępstwom, wykroczeniom lub nieprawidłowemu postępowaniu, w szczególności: 
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d) zerwał wszelkie powiązania z osobami lub podmiotami odpowiedzialnymi za nieprawidłowe 
postępowanie wykonawcy, 
e) zreorganizował personel, 
f) wdrożył system sprawozdawczości i kontroli, 
g) utworzył struktury audytu wewnętrznego do monitorowania przestrzegania przepisów, 
wewnętrznych regulacji lub standardów, 
h) wprowadził wewnętrzne regulacje dotyczące odpowiedzialności i odszkodowań za 
nieprzestrzeganie przepisów, wewnętrznych regulacji lub standardów. 
 
Zamawiający ocenia, czy podjęte przez wykonawcę czynności są wystarczające do 
wykazania jego rzetelności, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu 
wykonawcy, a jeżeli uzna, że nie są wystarczające, wyklucza wykonawcę. 

1.4) Do oferty wykonawca załącza również: 

a) pełnomocnictwo:   
• gdy umocowanie osoby składającej ofertę nie wynika z dokumentów rejestrowych, wykonawca, 

który składa ofertę za pośrednictwem pełnomocnika, powinien dołączyć do oferty dokument 
pełnomocnictwa obejmujący swym zakresem umocowanie do złożenia oferty lub do złożenia 
oferty i podpisania umowy.  

• w przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia wykonawcy 
zobowiązani są do ustanowienia pełnomocnika. Dokument pełnomocnictwa, z treści którego 
będzie wynikało umocowanie do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
tych wykonawców należy załączyć do oferty.  
Pełnomocnictwo powinno być załączone do oferty i powinno zawierać w szczególności 
wskazanie: 

- postępowania o zamówienie publiczne, którego dotyczy, 
- wszystkich wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia wymienionych 

z nazwy z określeniem adresu siedziby, 
- ustanowionego pełnomocnika oraz zakresu jego umocowania. 

Wymagana forma: 
Pełnomocnictwo powinno zostać złożone w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej 
opatrzonej podpisem zaufanym, lub podpisem osobistym.  
Dopuszcza się również przedłożenie elektronicznej kopii dokumentu poświadczonej za zgodność z 
oryginałem przez notariusza, tj. podpisanej kwalifikowanym podpisem elektronicznym osoby 
posiadającej uprawnienia notariusza. 

b) zobowiązanie podmiotu trzeciego do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych 
zasobów na potrzeby realizacji zamówienia w przypadku gdy Wykonawca, w celu spełnienia 
warunków, o którym mowa w Rozdziale II pkt 7 ppkt 4 SWZ, będzie  polegał na zdolnościach 
technicznych lub zawodowych innych podmiotów. 
Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby lub inny podmiotowy środek dowodowy 
potwierdza, że stosunek łączący wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje 
rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz określa w szczególności: 

- zakres dostępnych wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby; 
- sposób i okres udostępnienia wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu 

udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia; 
- 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. 
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Wymagana forma: 
Zobowiązanie musi być złożone w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej 
podpisem zaufanym, lub podpisem osobistym osoby upoważnionej do reprezentowania 
wykonawców zgodnie z formą reprezentacji określoną w dokumencie rejestrowym właściwym dla 
formy organizacyjnej lub innym dokumencie. 
 
c) zastrzeżenie tajemnicy przedsiębiorstwa – w sytuacji, gdy oferta lub inne dokumenty 
składane w toku postępowania będą zawierały tajemnicę przedsiębiorstwa, wykonawca, wraz z 
przekazaniem takich informacji, zastrzega, że nie mogą być one udostępniane, oraz wykazuje, że 
zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z 16 
kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. 
 
Wymagana forma: 
Dokument musi być złożony w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej 
podpisem zaufanym, lub podpisem osobistym osoby upoważnionej do reprezentowania 
wykonawców zgodnie z formą reprezentacji określoną w dokumencie rejestrowym właściwym dla 
formy organizacyjnej lub innym dokumencie. 
 
d) oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia 

• Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, spośród których tylko jeden 
spełnia warunek dotyczący uprawnień, są zobowiązani dołączyć do oferty oświadczenie, z 
którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni 
wykonawcy. 

• 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 wykonawcy są zobowiązani dołączyć do oferty 
oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają 
poszczególni wykonawcy. 

 
Wymagana forma: 
Wykonawcy składają oświadczenia w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej 
podpisem zaufanym, lub podpisem osobistym osoby upoważnionej do reprezentowania 
wykonawców zgodnie z formą reprezentacji określoną w dokumencie rejestrowym właściwym dla 
formy organizacyjnej lub innym dokumencie. 

2) DOKUMENTY SKŁADANE NA WEZWANIE - PODMIOTOWE ŚRODKI DOWODOWE 
 
Zgodnie z art. 274 ust. 1 ustawy Pzp, zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wzywa 
wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie 
krótszym niż 5 dni, aktualnych na dzień złożenia, następujących podmiotowych środków 
dowodowych: 

 
2.1) potwierdzających brak podstaw wykluczenia: 

a) oświadczenia wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do 
tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie 
konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 ze zm.), z innym wykonawcą, który 
złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w 
postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z 
dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej 
lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy 
należącego do tej samej grupy kapitałowej; 

b) 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; 
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c) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2, 4 oraz art. 109 
ust. 1 pkt 2 lit. a i b oraz pkt 3 ustawy Pzp -  sporządzonej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed 
jej złożeniem; 

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

e) 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 odpowiednio przed upływem terminu składania 
wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu 
składania ofert wykonawca dokonał płatności należnych składek na ubezpieczenia społeczne 
lub zdrowotne wraz odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie 
spłat tych należności; 
 
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej 
Polskiej, zamiast:  
1) informacji z Krajowego Rejestru Karnego – składa 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 i 2, 4 oraz 
art. 109 ust. 1 pkt 2 lit. a i b oraz pkt 3 ustawy Pzp. Dokument ten powinien być wystawiony 
nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jego złożeniem. 
2) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego, zaświadczenia albo innego 
dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na 
ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne lub odpisu albo informacji z Krajowego Rejestru 
Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej– 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.  

Dokumenty potwierdzające w/w okoliczności powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 
miesiące przed ich złożeniem.  
3)Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się 
w/w dokumentów, lub gdy dokumenty te nie odnoszą się do wszystkich przypadków, o 
których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4, art. 109 ust. 1 pkt 1, 2 lit. a i b oraz pkt 3 ustawy 
Pzp, zastępuje się je odpowiednio w całości lub w części dokumentem zawierającym 
odpowiednio oświadczenie 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 
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administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, 
właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy.  
 

2.2) potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności 
technicznej lub zawodowej (doświadczenie, kwalifikacje zawodowe kadry technicznej): 

a) 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, 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; 

b) 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; 

Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia podmiotowych środków dowodowych, które 
zamawiający posiada, jeżeli wykonawca wskaże te środki oraz potwierdzi ich prawidłowość i 
aktualność. Wykonawca składa podmiotowe środki dowodowe aktualne na dzień ich złożenia. 

 
10. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM. 
Zamawiający nie żąda wniesienia wadium. 

 
11. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY. 
1) Ofertę należy sporządzić w języku polskim w postaci elektronicznej pod rygorem 

nieważności i przesłać za pośrednictwem ePUAP-u na adres skrytki Zamawiającego, 
2) Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu musi posiadać konto na ePUAP 

3) Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania 
oferty dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Funkcjonalność do 
zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę jest dostępna na miniPortalu w szczegółach danego 
postępowania. W formularzu oferty Wykonawca zobowiązany jest podać adres skrzynki 
ePUAP, na którym prowadzona będzie korespondencja związana z postępowaniem. 

4) Zamawiający wymaga złożenia oferty w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem 
zaufanym lub podpisem osobistym lub kwalifikowanym podpisem elektronicznym. 

5) Na ofertę składają się oświadczenia i dokumenty wskazane w Rozdziale II pkt 9 ppkt 1) SWZ.  

6) Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 
7) Wykonawca składa ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w SWZ. Treść oferty musi 

odpowiadać treści SWZ. 
8) Oferta wraz z załącznikami powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do 

reprezentowania Wykonawcy. Oferta sporządzona w postaci elektronicznej powinna być 
podpisana przez osobę uprawnioną, zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w 
rejestrze sądowym lub innym dokumencie, właściwym dla danej formy organizacyjnej 
Wykonawcy, albo przez osobę umocowaną (na podstawie pełnomocnictwa) przez osoby 
uprawnione. 

9) Wykonawca składa Ofertę poprzez formularz do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub 
wniosku oraz ma do dyspozycji formularz do komunikacji ( maksymalny rozmiar plików 
przesłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy wynosi 150 MB  

10) Wykonawca winien opisać załącznik nazwą umożliwiającą jego identyfikację. 

11) Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, oświadczeń lub innych informacji 
przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP. 
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12) Sposób złożenia oferty, w tym zaszyfrowania opisany został w „Instrukcji użytkownika” 
dostępnej na stronie http://miniportal.uzp.gov.pl/  

13) Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert wycofać ofertę za 
pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty. 

14) Po upływie terminu składania ofert, złożenie Oferty (załączników) nie będzie możliwe. 
15) Zastrzeżenie dotyczące informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu 

przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, 
Wykonawca zobowiązany jest złożyć w ofercie w sposób wyraźnie określający wolę ich 
utajnienia. 

16) Dokumenty „stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa” powinny zostać załączone w osobnym 
pliku wraz z jednoczesnym zaznaczeniem polecenia „Tajne". Wczytanie załącznika następuje 
poprzez polecenie „Dodaj". 
 

12. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY. 
1) W ofercie należy podać całkowitą cenę oferty brutto, VAT i cenę netto za wykonanie 

przedmiotu zamówienia. W cenie brutto uwzględnia się podatek od towarów i usług oraz 
podatek akcyzowy, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów sprzedaży towaru – usług – 
podlega obciążeniu podatkiem od towarów i usług lub podatkiem akcyzowym. Ustalenie 
prawidłowej stawki podatku VAT/ podatku akcyzowego, zgodnej z obowiązującymi 
przepisami ustawy o podatku od towarów i usług/ podatku akcyzowego, należy do 
Wykonawcy. 

2) Cena brutto oferty określona w formularzu musi być wyrażona w PLN z dokładnością do 
dwóch miejsc po przecinku. Kwoty należy zaokrąglić do pełnych groszy przy czym końcówki 
poniżej 0,5 pomija się a końcówki 0,5 i powyżej zaokrągla się do 1 grosza (ostatnią 
pozostawioną cyfrę powiększa się o jednostkę). 

3) Podana w ofercie cena musi uwzględniać wszystkie wymagania Zamawiającego określone w 
niniejszej SIWZ, obejmować wszystkie koszty, jakie ponosi Wykonawca z tytułu należytego 
oraz zgodnego z umową i obowiązującymi przepisami wykonania przedmiotu zamówienia. 

4) Cena oferty jest ceną ryczałtową. 
5) Zamawiający poprawi w ofercie Wykonawcy: 

− oczywiste omyłki pisarskie; 
− oczywiste omyłki rachunkowe z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych 

dokonanych poprawek; 
− inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków 

zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści ofert  
 - niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona. 
 

 
Rozdział III.  

INFORMACJE O PRZEBIEGU POSTĘPOWANIA 
 

1. SPOSÓB POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI. 
1) W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a 

Wykonawcami odbywa się za pośrednictwem dedykowanego formularza: „Formularz do 
komunikacji” dostępnego na ePUAP oraz udostępnionego przez miniPortal. We wszelkiej 
korespondencji Zamawiający i Wykonawcy posługują się numerem ogłoszenia (BZT, TED lub ID 
postępowania) 

2) Zamawiający może również komunikować się z Wykonawcami za pomocą poczty 
elektronicznej: wod.serock@post.pl 

3) Dokumenty elektroniczne składane przez Wykonawcę za pośrednictwem Formularza do 
komunikacji zamawiający dopuszcza również do złożenia za pomocą poczty elektronicznej na 
wskazany wyżej adres. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych musi być zgodny z 
wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z 30 grudnia 2020 roku 
w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla 

http://miniportal.uzp.gov.pl/
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dokumentów elektronicznych…. 
4) Zamawiający udzieli wyjaśnień złożonych poprzez Formularz do komunikacji niezwłocznie, 

jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że 
wniosek o wyjaśnienie treści SWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż na 4 dni przed 
upływem terminu składania ofert. Jeżeli  wniosek o wyjaśnienie treści SWZ wpłynie po 
upływie terminu, o którym mowa powyżej, Zamawiający nie ma obowiązku udzielania 
wyjaśnień SWZ. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania 
wniosku o wyjaśnienie treści SWZ. 

5) Treść zapytań (bez ujawniania źródła zapytania) wraz z wyjaśnieniami bądź informacje o 
dokonaniu modyfikacji SWZ, Zamawiający przekaże Wykonawcom za pomocą miniPortalu i 
ePUAP. 

6) Zamawiający zgodnie z §4 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie użycia środków 
komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz 
udostępnienia i przechowywania dokumentów elektronicznych (Dz. U. z 2019r.) - zwane dalej 
„Rozporządzeniem" określa dopuszczalny format kwalifikowanego podpisu elektronicznego, 
jako: 

⎯ dokumenty w formacie „pdf" zaleca się podpisywać formatem PAdES, 
⎯ dopuszcza się podpisanie dokumentów w formacie innym niż „pdf", wtedy będzie wymagany 

oddzielny plik z podpisem. W związku z tym Wykonawca będzie zobowiązany załączyć prócz 
podpisanego dokumentu oddzielny plik z podpisem. 

7) Osobą upoważnioną przez Zamawiającego do kontaktowania się z Wykonawcami jest:  
− Leszek Błachnio – 22 782-73-58; 797171031 

8) Korespondencja w niniejszym postępowaniu prowadzona jest w języku polskim. Oznacza to, że 
wszelka korespondencja w innym języku niż język polski winna być złożona wraz z 
tłumaczeniem na język polski. 

9) Wyjaśnienia SWZ udzielane będą z zachowaniem zasad określonych w art. 284 ustawy Pzp. 

 
2. SPOSÓB ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT 
1) Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 16.08.2022r. do godz. 11:30. 
2) Sposób składania ofert wskazano w Rozdziale II pkt 11 niniejszej SWZ. 

 
3. TERMIN OTWARCIA OFERT 
1) Otwarcie ofert nastąpi w dniu 16.08.2022r.. o godz. 13:30 poprzez odszyfrowanie wczytanych 

na ePUAP-ie ofert. 
2) Zamawiający, najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępni na stronie internetowej 

prowadzonego postępowania informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie 
zamówienia. 

3) Zamawiający, niezwłocznie po otwarciu ofert, udostępnia na stronie internetowej 
prowadzonego postępowania informacje o: 
− nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej działalności 

gospodarczej bądź miejscach zamieszkania wykonawców, których oferty zostały otwarte; 
− cenach lub kosztach zawartych w ofertach. 

4) W związku z zastosowaniem obowiązkowych środków komunikacji elektronicznej, zarówno w 
odniesieniu do składania ofert, jak i komunikacji zamawiających z wykonawcami, otwarcie ofert 
nie będzie publiczne. 

 
4. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ. 
1) Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni od dnia upływu terminu składania 

ofert. 
2) Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 
3) W przypadku gdy wybór najkorzystniejszej oferty nie nastąpi przed upływem terminu 

związania ofertą określonego w ppkt 1) , zamawiający przed upływem terminu związania ofertą 
zwróci się jednokrotnie do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o 
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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 i następuje wraz z przedłużeniem okresu ważności 
wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres 
związania ofertą. 

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

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami 
i odpowiadającymi im znaczeniami oraz w następujący sposób będzie oceniał spełnienie kryteriów: 
 

Lp. Kryterium Znaczenie 

1. C – cena brutto oferty 60% 
2. G – okres gwarancji jakości na cały zakres 

zamówienia 
40% 

Razem 100% 

 
Łączna ocena punktowa (S) obliczona zostanie wg wzoru: 
 

S = C + G 

 
1) Ofertę, która uzyska najwyższą ilość punktów Zamawiający uzna za najkorzystniejszą .  
2) Oferty oceniane będą punktowo. 
3) Łączna ocena oferty stanowi sumę punktów otrzymanych za poszczególne kryteria ocenianej 

oferty. Maksymalna ilość punktów jaką może osiągnąć oferta wynosi 100 pkt. 
4) W trakcie oceny ofert kolejno porównywanym i ocenianym ofertom przyznawane są punkty za 

poszczególne kryteria według następujących zasad: 
 
4.1) Kryterium - cena netto oferty.  
Cena brutto oferty określona w formularzu ofertowym. Wykonawca, który zaproponuje najniższą 
cenę brutto oferty zgodnie z formularzem ofertowym, otrzyma maksymalną liczbę punktów za to 
kryterium, tj. 60 punktów. 
Pozostałym Wykonawcom punkty zostaną przyznane w  następujący sposób: 
Oferty nie podlegające odrzuceniu będą oceniane według wzoru:  
 

C = 100 x Cn/Cb x 60%, gdzie: 
 
100 – stały współczynnik zwiększający 
Cn – cena oferty najtańszej 
Cb – cena oferty badanej 
60% – waga procentowa kryterium 
Oferta z najniższą ceną otrzyma 60 punktów. 
 
4.2) Kryterium – okres gwarancji jakości na cały zakres zamówienia. 
Zamawiający wymaga m.in. udzielenia przez producenta oprawy oświetleniowej gwarancji typu 
door-to-door. Gwarancja ma obejmować wszystkie elementy oprawy. Producent udzieli gwarancji na 
dostarczone i zamontowane oprawy w jednym ze wskazanych w tabeli okresów. Gwarancja zostanie 
udzielona na rzecz finalnego odbiorcy produktu tj. Zamawiającego i potwierdzona pisemnie, ze 
wskazaniem nazwy realizowanej inwestycji.  
Okres udzielonej przez Wykonawcę gwarancji jakości na cały zakres zamówienia nie może 
być krótszy niż 36 miesięcy oraz dłuższy niż 84 miesiące. 
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Zamawiający w tym kryterium przydzieli punktację według poniższego wzoru: 
 
 
 
 
 

Lp. Okres gwarancji jakości 
na cały zakres 
zamówienia 

Ilość punktów 

1. 36 m-cy 0 
2. 48 m-cy 10 
3. 60 m-cy 20 
4. 72 m-ce 30 
5. 84 m-ce 40 

 
UWAGA! 
Wykonawca określi czas trwania gwarancji w jednym z powyższych okresów. Zadeklarowanie czasu 
trwania gwarancji w innym terminie będzie skutkować odrzuceniem oferty Wykonawcy przez 
Zamawiającego, jako niezgodnej z treścią SWZ na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp. W 
przypadku gdy Wykonawca nie zaoferuje żadnego terminu gwarancji Zamawiający przyjmie, iż 
zaoferował minimalny tj. 36 m-cy od dnia podpisania umowy. 
 
5) Uzyskana z wyliczenia ilość punktów zostanie ostatecznie ustalona z dokładnością do drugiego 

miejsca po przecinku z zachowaniem zasady zaokrągleń matematycznych. 
6) Wybór oferty najkorzystniejszej nastąpi zgodnie z art. 239 ustawy Pzp. 
7) Zamawiający niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty poinformuje równocześnie 

Wykonawców, którzy złożyli oferty, o: 
a) 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 działalności wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację 
przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację – podając 
uzasadnienie faktyczne i prawne, 

b) wykonawcach, których oferty zostały odrzucone – podając uzasadnienie faktyczne i prawne, 
8) Umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta w terminie nie krótszym niż              

5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli 
zawiadomienie to zostanie przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo 10 
dni - jeżeli zostanie przesłane w inny sposób. 

9) Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyli się od zawarcia umowy w sprawie 
zamówienia publicznego lub nie wniesie wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania 
umowy, Zamawiający może dokonać ponownego badania i oceny ofert spośród ofert pozostałych 
w postępowaniu wykonawców i dokonać ponownego wyboru najkorzystniejszej oferty.  

 
6. PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO, 

KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO. 
1) Projektowane postanowienia umowy stanowią załącznik nr 8 do SWZ.  
2) Złożenie oferty jest jednoznaczne z akceptacją przez wykonawcę projektowanych postanowień 

umowy. 
 

7. ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY. 
Zamawiający nie wymaga wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 
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8. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE MUSZĄ ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE 

OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 
1) Umowa zostanie zawarta w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie i miejscu. 
2) Osoby reprezentujące Wykonawcę przy podpisywaniu umowy powinny posiadać ze sobą 

dokumenty potwierdzające ich umocowanie do podpisania umowy, o ile umocowanie to nie 
będzie wynikać z dokumentów załączonych do oferty. 

3) Wykonawca przed zawarciem umowy poda wszelkie informacje niezbędne do wypełnienia 
treści umowy na wezwanie zamawiającego oraz wniesie zabezpieczenie należytego 
wykonania umowy. 

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

5) Niedopełnienie powyższych formalności przez wybranego wykonawcę będzie potraktowane 
przez zamawiającego jako niemożność zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego 
z przyczyn leżących po stronie wykonawcy. 

6) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną 
odpowiedzialność za wykonanie umowy. 

9. WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW DO SWZ 

Lp. 
Oznaczenie 
Załącznika 

Nazwa Załącznika 

1. Załącznik Nr 1 Formularz ofertowy wraz z kosztorysem ofertowym 

2. Załącznik Nr 2 
Wzór oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz o 
braku podstaw do wykluczenia  

3. Załącznik nr 3 Wykaz wykonanych robót budowlanych 

4. Załącznik Nr 4 
Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu przedmiotu 
zamówienia 

5. Załącznik nr 5 Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej 
6. Załącznik nr 6 Oświadczenie o zatrudnieniu 
7. Załącznik nr 7 Klauzula informacyjna 
8. Załącznik nr 8 Projekt umowy 
9. Załącznik nr 10 Dokumentacja projektowa   

10. Załącznik nr 11 Przedmiar robót 
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Załącznik nr 1 do SWZ  

Formularz ofertowy 

W odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu na roboty budowlane, których przedmiotem jest: 
 

„Budowa sieci wodociągowej we wsi Skubianka, Dosin” 
 

przedkładamy niniejszą ofertę 

1. ZAMAWIAJĄCY: 

Miejsko-Gminny Zakład Wodociągowy w Serocku  
ul. Nasielska 21A, 05-140 Serock                                                        

2. WYKONAWCA: 

Niniejsza oferta zostaje złożona przez1:        

Lp. Nazwa(y) Wykonawcy(ów) Adres(y) Wykonawcy(ów) 
  

 
 
 

 

3. DANE KONTAKTOWE WYKONAWCY2:  

[wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie na n/w adres / faks / e-mail] 

Osoba do kontaktów  
Adres korespondencyjny  
Nr telefonu  
Nr faksu   
Adres e-mail  

 
4. OŚWIADCZENIA  
Ja(my) niżej podpisany(i) oświadczam(y), że:  

4.1. zapoznałem(liśmy) się z SWZ (w tym ze wzorem umowy) i nie wnosimy do niego zastrzeżeń 
oraz przyjmuję(emy) warunki w nim zawarte; 

4.2. gwarantuję(emy) wykonanie niniejszego zamówienia zgodnie z treścią SWZ, wyjaśnieniami 
do SWZ oraz wprowadzonymi do niej zmianami; 

4.3. w przypadku uznania mojej(naszej) oferty za najkorzystniejszą zobowiązuję(emy) się 
zawrzeć umowę w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego; 

4.4. składam(y) niniejszą ofertę [we własnym imieniu]/[jako Wykonawcy wspólnie ubiegający się 
o udzielenie zamówienia]3;  

4.5. nie uczestniczę(ymy) jako Wykonawca w jakiejkolwiek innej ofercie złożonej w celu 
udzielenia niniejszego zamówienia; 

4.6. uważam(y) się za związanego(ych) niniejszą ofertą przez okres 30 dni od momentu upływu 
terminu złożenia ofert; 

4.7. akceptuję(emy) warunki płatności zawarte w projekcie umowy; 

 
1Wykonawca modeluje tabelę powyżej w zależności od swego składu. 
2Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia wskazują dane pełnomocnika (lidera), z którym prowadzona będzie wszelka korespondencja.  
3 niepotrzebne skreślić 
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4.8. zaangażuję(emy) podwykonawców do realizacji przedmiotu zamówienia w niżej 
określonym zakresie (wypełnić tylko w przypadku, gdy Wykonawca(y) przewiduje(ą) udział 
Podwykonawcy(ów): 

Lp. 
Rodzaj czynności  

jaką Wykonawca zamierza powierzyć Podwykonawcy 
Nazwa firmy Podwykonawcy 

1.   
2.   

4.9  jestem      mikro       małym      średnim    dużym    przedsiębiorcą w rozumieniu ustawy   
z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (Dz.U. z 2019 r. poz. 1292)* zaznaczyć właściwy 
kwadrat 

5. Cena oferty 
Składamy ofertę na wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie określonym  
w SWZ. 

5.1. Informuję(my), że wybór mojej oferty: 
 nie będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, 
 będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, w związku z 

czym wskazuję nazwę (rodzaj) towaru/usługi, których dostawa/świadczenie będzie 
prowadzić do jego powstania oraz ich wartość bez kwoty podatku VAT*: 
 

Lp. 
Nazwa (rodzaj) towaru/usługi, których dostawa/świadczenie będzie 
prowadzić do powstania obowiązku podatkowego u Zamawiającego 

Wartość bez kwoty podatku VAT 
towaru/usługi 

1.   
2.   
* Uwaga niezaznaczenie przez wykonawcę powyższej informacji i nie wypełnienie tabeli rozumiane będzie przez zamawiającego jako 
informacja o tym ,że wybór oferty wykonawcy nie będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego. 

 
5.2 Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę: 
Cena mojej (naszej) oferty wynosi:  

 
cena oferty brutto (z VAT): …………………………………………………………..…………. PLN  

(z podatkiem VAT, bez uwzględnienia pozycji VAT na towary i usługi wykazane w pkt 5.1)  

VAT w % ……… kwota VAT: …………………………………………………………………………………………. PLN 

kwota oferty netto ( bez podatku) ……………………………………………………………………..………..PLN  

(z uwzględnieniem pozycji towarów i usług  wykazanych w pkt 5.1) 

 
6. Udzielę gwarancji jakości na cały zakres zamówienia na okres: …………………………… 
miesięcy od daty podpisania protokołu bezusterkowego odbioru wykonanych robót (termin 
gwarancji może być określony jedynie jako 36, 48, 60, 72, 84 miesięcy). 
 
6. Wykaz załączników i dokumentów przedstawianych w ofercie przez Wykonawcę(ów): 
……………..………………………….       str. nr……. 
 
 
………………………….……            …………….…………..……………………………………………………………………………………………..……….. 

Miejscowość / Data 
Podpis(y) osoby(osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty 

 w imieniu Wykonawcy(ów) 
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Załącznik nr 2 do SWZ  

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY  

składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019r.  
 Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),  

DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU  

ORAZ BRAKU PODSTAW WYKLUCZENIA 
 

1. ZAMAWIAJĄCY: 

Miejsko-Gminny Zakład Wodociągowy w Serocku  
ul. Nasielska 21A, 05-140 Serock                                                        

2. WYKONAWCA: 

Niniejsza oferta zostaje złożona przez:        

Lp. Nazwa(y) Wykonawcy(ów) Adres(y) WYKONAWCY(ów) 
   

 
Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.:  
 

„Budowa sieci wodociągowej we wsi Skubianka, Dosin” 
▪ Oświadczam (oświadczamy), że nie później niż na dzień składania ofert, spełniam (spełniamy) 

warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego w  Specyfikacji Warunków 
Zamówienia. 

▪ Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych 
przez zamawiającego w Specyfikacji Warunków Zamówienia, polegam na zasobach 
następującego/ych podmiotu/ów:………………….……………………………..………………………………………….. 
………………………………………………………………………...……………………………………………………………………
………………………………………….…………………………………………………….., w następującym zakresie: 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………… (wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu).  

▪ Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie  
art. 108 ust. 1 pkt 1-6 ustawy Pzp. 

▪ Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie  
art. 109 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 4 ustawy Pzp, 

▪ Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na 
podstawie art. …………. ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród 
wymienionych w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2, 5, 6 lub art. 109 ust. 1 pkt 2, 3, 4 ustawy Pzp). 
Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 110 ust. 2 
ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze:…………………………………… 
…..………………………………………………………………………………………………………………..……………………...…
…………………………………………………………………..…………………...........……………………………………...…………
……………………………………………………………………………………………………………………………..…………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………….(wypełnić jeśli dotyczy, jeśli nie dotyczy - skreślić). 
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▪ Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, na którego/ych zasoby 
powołuję się w niniejszym postępowaniu, tj.: …………………………………………………………… (podać 
pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) nie 
zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia (wypełnić jeśli 
dotyczy, jeśli nie dotyczy - skreślić). 

▪ Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, będącego/ych 
podwykonawcą/ami: ……………………………………………………………………………………..………………. 
………………………………………………………........………………………………………………………………..….…… 
(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG), 
nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia (wypełnić jeśli 
dotyczy, jeśli nie dotyczy - skreślić). 

▪ Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i 
zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji 
wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji. 

▪ Wskazuję, że dokumenty na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia, w sytuacji o której 
mowa w art. 109 ust. 1 pkt 4 Pzp, znajdują się w formie elektronicznej pod następującymi 
adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych (należy zaznaczyć 
właściwe): 

 
https://ems.ms.gov.pl 

 
http://prod.ceidg.gov.pl 

 
 
 
 
 

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

Miejscowość / Data 
Podpis(y) osoby(osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty  

w imieniu Wykonawcy(ów) 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://ems.ms.gov.pl/
http://prod.ceidg.gov.pl/
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Załącznik nr 3 do SWZ 

Wykaz wykonanych robót budowlanych 

1. ZAMAWIAJĄCY: 

Miejsko-Gminny Zakład Wodociągowy w Serocku  
ul. Nasielska 21A, 05-140 Serock            
                                             

2. WYKONAWCA:      

Lp. Nazwa(y) Wykonawcy(ów) Adres(y) WYKONAWCY(ów) 
  

 
 

 

 
dla zadania: 

„Budowa sieci wodociągowej we wsi Skubianka, Dosin” 

Lp. 
Nazwa  

Zamawiającego 
Rodzaj i zakres 

robót budowlanych 
Wartość robót 
budowlanych 

Termin 
realizacji 

Doświadczenie 
wykonawcy/ 

podmiotu 
trzeciego* 

1. 

 
 
 
 
 
 

   

 

 
 
 

2. 
 
 

    

 

 
 
*Wpisać odpowiednio 

 
 
 
 
 

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

Miejscowość / Data 
Podpis(y) osoby(osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty 

 w imieniu Wykonawcy(ów) 
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Załącznik nr 4 do SWZ 
 

Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu przedmiotu zamówienia 

1. ZAMAWIAJĄCY: 

Miejsko-Gminny Zakład Wodociągowy w Serocku  
ul. Nasielska 21A, 05-140 Serock                                                        

2. WYKONAWCA:    

Lp. Nazwa(y) Wykonawcy(ów) Adres(y) WYKONAWCY(ów) 
  

 
 

 

 
dla zadania pn. 

„Budowa sieci wodociągowej we wsi Skubianka, Dosin”  
 

Lp. Imię i nazwisko 
Zakres wykonywanych 
czynności w nin. zamówieniu 

Rodzaj posiadanych uprawnień 
budowlanych, nr uprawnień 
budowlanych, data wydania 

Podstawa dysponowania 
osobą (własna / 
udostępniony przez inny 
podmiot*) 

    

 
 
 
 

 
• Oświadczam, że osoba wymieniona w wykazie posiada wymagane uprawnienia do wykonywania 

samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.  
• Oświadczam, że wypełniłem/am obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 

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) wobec osób 
fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania 
się o udzielenie zamówienia w niniejszym postępowaniu. 

 
 

…………………….…………… 

Miejscowość / Data ……..…………………………………………………………………….. 

*wpisać właściwe 

Podpis(y) osoby(osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty 
w imieniu Wykonawcy(ów) 
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Załącznik nr 5 do SWZ 

Oświadczenie w zakresie przynależności do grupy kapitałowej 

1. ZAMAWIAJĄCY: 

Miejsko-Gminny Zakład Wodociągowy w Serocku  
ul. Nasielska 21A, 05-140 Serock                                                        

2. WYKONAWCA: 

Lp. Nazwa(y) Wykonawcy(ów) Adres(y) WYKONAWCY(ów) 
  

 
 

 

 
Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na: 

 

„Budowa sieci wodociągowej we wsi Skubianka, Dosin” 
informuję(my), że w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji  

i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 ze zm.), o której mowa w art. 108 ust. 1 pkt 5 i 6 ustawy  
z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 ze zm.): 

 
nie należymy do tej samej  grupy kapitałowej z żadnym z Wykonawców, 

którzy złożyli ofertę w niniejszym postępowaniu *) 
 

lub 
 

należymy do tej samej grupy kapitałowej z następującymi Wykonawcami *) 
 
Lista Wykonawców składających ofertę w niniejszy postępowaniu, należących do tej samej grupy 
kapitałowej *)  
 

l.p. Nazwa wykonawcy Adres wykonawcy 
1   
2   
3   
4   

 
*) NIEPOTRZEBNE SKREŚLIĆ   
 
Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 108 ust. 1 
pkt 5-6 ustawy Pzp składa Wykonawca na wezwanie w trybie art. 274 ust. 1.  
Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie 
prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.  
UWAGA: Niniejszą informację składaną na podstawie art. 108 ust. 1 pkt 5-6 ustawy Pzp składa każdy z 
wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. 

 
  
……………………………..         ……………………………………………………………… 
Miejscowość, data                  Podpis Wykonawcy/Pełnomocnik 
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Załącznik nr 6 do SWZ 
 
 
                   .................................., dnia .................................2021 r.  
 

Oświadczenie o zatrudnieniu 

 
Na podstawie art. 95 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 
2019r. poz. 2019 ze zm.),  
 
WYKONAWCA/PODWYKONAWCA*: 
Lp. Nazwa(y) Wykonawcy(ów) Adres(y) Wykonawcy(ów) 
  

 
 

 
 
 
 

*dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, nazwa wykonawcy/podwykonawcy 

 
reprezentowany/a przez Pana/Panią ..........................................................................................................................,  
 
oświadczam, iż czynności wchodzące w skład przedmiotu zamówienia związane z ……………………… 

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

będą wykonywały następujące osoby:  

1)................................................................................................................................................................................................... 
(Imię i Nazwisko/stanowisko/rodzaj umowy/wymiar etatu) 

2)................................................................................................................................................................................................... 
(Imię i Nazwisko/stanowisko/rodzaj umowy/wymiar etatu) 

3)................................................................................................................................................................................................... 
(Imię i Nazwisko/stanowisko/rodzaj umowy/wymiar etatu) 

4)................................................................................................................................................................................................... 
(Imię i Nazwisko/stanowisko/rodzaj umowy/wymiar etatu) 

5)................................................................................................................................................................................................... 
(Imię i Nazwisko/stanowisko/rodzaj umowy/wymiar etatu) 

zatrudnione na podstawie umowy o pracę w sposób określony art. 22 §1 ustawy z dnia                             
26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1320 ze zm.).  
 
Oświadczam, iż zostałem poinformowany, że za składanie fałszywych oświadczeń, zgodnie z art. 
233 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz.U. 2020r. poz. 1444 ze zm.), grozi od                          
6 miesięcy do 8 lat pozbawienia wolności.  
 
 
.......................................................................................................................................................................................................  

data i podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy/Podwykonawcy 
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Uwaga: Oświadczenie składane na żądanie Zamawiającego, po podpisaniu umowy w sprawie 
realizacji zamówienia. 

Załącznik nr 7 do SWZ 

KLAUZULA INFORMACYJNA 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 
95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016), dalej 
„RODO”, informujemy, że:  

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Miejsko-Gminnego 
Zakładu Wodociągowego w Serocku, ul. Nasielska 21, 05-140 Serock; 

2) inspektorem ochrony danych osobowych w Miejsko – Gminnym Zakładzie 
Wodociągowym w Serocku jest Pan Piotr Glen, kontakt- adres e-mail: 
piotr.glen@wiknet.net.pl, tel. 501639692; 

3) dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu 
związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego – Roboty budowlane 
– Budowa sieci wodociągowej we wsi Skubianka, Dosin – Numer postępowania: 
MGZW.215.6.2022 prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji, zawarciem, 
realizacją oraz egzekucją umowy; 

4) odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie 
dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 
stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), dalej 
„ustawa Pzp”; 

5) wszelkie dane powierzone przez wykonawcę będą przechowywane przez okres 
wynikający z zapisów Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 
r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz 
instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. z 
2011 r., Nr 14, poz. 67 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: 
⎯ na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana 

dotyczących; 
⎯ na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych; 
⎯ na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia 

przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 
18 ust. 2 RODO; 

⎯ prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna 
Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy 
RODO; 

9) nie przysługuje Pani/Panu: 
⎯ w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; 
⎯ prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 
⎯ na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, 

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

 


