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I. NAZWA (FIRMA) ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO 
 
Zamawiający:  
 Nazwa zamawiającego:  Gmina Łambinowice  
 Adres zamawiającego:  ul. Tadeusza Zawadzkiego 29 
   48-316 Łambinowice 

 
 NIP:  753-23-91-051 
 REGON:  531412846 
 Telefon:  (77) 43 11 300, (77) 43 11 301 
 Faks:  (77) 43 11 346  
 Internet:  www.lambinowice.pl 
 E-mail:  ug@lambinowice.pl 
 ePUAP:  /6mg19m3dld/SkrytkaESP 
 

Godziny urzędowania:    

 poniedziałek - 8.30 do 16.30 

 wtorek-piątek  - 7.30 do 15.30 

tel. 77 4311 300, fax 77 4311 346 

 

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 
 

I. Informacje ogólne 
 

1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu 
podstawowego bez negocjacji, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo 
zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2021r. poz. 1129 z póź.zm.) oraz aktów 
wykonawczych do ww. ustawy. 

2. Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty bez prowadzenia negocjacji zgodnie z art. 
275 pkt 1 ustawy PZP z dnia 11 września 2019r. Przedmiotowe postępowanie prowadzone jest przy 
użyciu środków komunikacji elektronicznej. Składanie ofert następuje za pośrednictwem platformy 
zakupowej dostępnej pod adresem internetowym: https://miniportal.uzp.gov.pl  

3. Adres strony internetowej, na której jest prowadzone postępowanie i na której będą dostępne 
wszelkie dokumenty związane z prowadzoną procedurą: http://bip.lambinowice.pl w zakładce 
zamówienia publiczne. 

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

5. Zgodnie z art. 310 pkt 1 p.z.p. Zamawiający przewiduje możliwości unieważnienia przedmiotowego 
postępowania, jeżeli środki, które Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub 
części zamówienia, nie zostały mu przyznane. Zamawiający unieważni postępowanie również w 
sytuacjach określonych w art. 255, 256, 257, ustawy PZP. 
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6. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej. 

7. Zamawiający nie przewiduje złożenia ofert wariantowych oraz w postaci katalogów elektronicznych. 

8. Zamawiający nie prowadzi postępowania w celu zawarcia umowy ramowej. 

9. Zamawiający nie zastrzega możliwości ubiegania się o udzielenie zamówienia wyłącznie przez 
Wykonawców, o których mowa w art.94 pzp. 

10. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o 
pracę osób wykonujących bezpośrednio (fizycznie) roboty budowlane w zakresie: 

-prace związane z przygotowaniem terenu pod budowę – pracownicy fizyczni, operatorzy maszyn, 
urządzeń, sprzętu, 
-prace związane z montażem urządzeń – pracownicy fizyczni 
-transport samochodowy, niezbędny w trakcie realizacji robót – kierowcy. 
(obowiązek ten nie dotyczy sytuacji, gdy prace te będą wykonywane samodzielnie i osobiście przez 
osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą w postaci tzw. samozatrudnienia, jako 
podwykonawcy). 

W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych 
wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez niego lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na 
podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane powyżej czynności. Zamawiający uprawniony 
jest w szczególności do: 

1) Na etapie ofertowania - Wykonawca składa oświadczenie zgodnie z treścią pkt 20) Załącznika nr 1 
do SWZ (formularza oferty).  
 
2)  Na etapie realizacji umowy - zamawiający może żądać na każdym etapie realizacji umowy od 
Wykonawcy lub Podwykonawcy w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie oświadczeń oraz 
zanonimizowanych dokumentów tj.: 
a) oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób 
wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie zamawiającego. Oświadczenie to powinno 
zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia 
oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie 
umowy o prace 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.    
b) poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię umowy/umów o pracę, osób wykonujących w 
trakcie realizacji zamówienia czynności, o których mowa powyżej. Kopia umowy/umów powinna zostać 
zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z 
przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności bez 
adresów, nr PESEL pracowników). Informacje takie jak: imię i nazwisko, data zawarcia umowy, rodzaj 
umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania; 
c) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacania składek na 
ubezpieczenie społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudniania osób na podstawie umowy o pracę.  

11. Szczegółowe wymagania dotyczące realizacji oraz egzekwowania wymogu zatrudnienia na 
podstawie stosunku pracy zostały określone we wzorze umowy stanowiący odpowiednio Załącznik nr 5 
do SWZ. 
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12. Zamawiający nie określa dodatkowych wymagań związanych z zatrudnianiem osób, o których 
mowa w art.96 ust.2 pkt.2 PZP. 

13. Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień, o których mowa w art. 214 ust.1 pkt. 7 i 8. 

14. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Wykonawca ma prawo złożyć ofertę na 
jedną lub dwie części. Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi oddzielnie dla każdej części 
zamówienia. Zamówienie podzielone zostało na 2 części. 

II. Ochrona danych osobowych 

1. 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 danych) (Dz. U. UE L119 z dnia 4 maja 2016 r., str. 1; zwanym dalej 
„RODO”) informujemy, że: 
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest GMINA ŁAMBINOWICE, UL. TADEUSZA 

ZAWADZKIEGO 29,48-316 ŁAMBINOWICE; 
2) administrator wyznaczył Inspektora Danych Osobowych, z którym można się kontaktować pod 

adresem e-mail: dziadkiewicz.kancelaria@poczta.onet.eu;  
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym 
z przedmiotowym postępowaniem pn.: „Rozbudowa i modernizacja stacji uzdatniania wody 
przy ulicy Muzealnej oraz pompowni ścieków przy ulicy Obozowej w Łambinowicach” 

3) o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego. 
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona 

zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 ustawy P.Z.P. 
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 P.Z.P. 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; 

6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących 
jest wymogiem ustawowym określonym w przepisanych ustawy P.Z.P., związanym z udziałem 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. 

7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 
zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO. 

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

dotyczących (w przypadku, gdy skorzystanie z tego prawa wymagałoby po stronie 
administratora niewspółmiernie dużego wysiłku może zostać Pani/Pan zobowiązana do 
wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w 
szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 
lub konkursu albo sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie 
zamówienia); 

b)  na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych 
(skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania 
o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie 
niezgodnym z ustawą PZP oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego 
załączników); 

c)  na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia 
przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem okresu trwania postępowania o 
udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu oraz przypadków, o których mowa w art. 
18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu 
do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w 
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celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy 
interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego); 

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

9) nie przysługuje Pani/Panu: 
a)  w związku z art. 17 ust. 3 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;  

10) przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z RODO 
przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przez administratora. Organem właściwym dla 
przedmiotowej skargi jest Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 

11) W celu zapewnienia, że wykonawca wypełnił ww. obowiązki informacyjne oraz 
ochrony prawnie uzasadnionych interesów osoby trzeciej, której dane zostały 
przekazane w związku z udziałem wykonawcy w postępowaniu, zaleca się 
zobowiązanie wykonawcy do złożenia w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
publicznego oświadczenia o wypełnieniu przez niego obowiązków informacyjnych 
przewidzianych w art. 13 lub 14 RODO. (oświadczenie w formularzu oferty). 

 

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 
 Przedmiotem zamówienia jest: „Rozbudowa i modernizacja stacji uzdatniania wody 
przy ulicy Muzealnej oraz pompowni ścieków przy ulicy Obozowej w Łambinowicach.” 
Zamówienie jest podzielone na dwie części. 
 
1. Zakres zamówienia: 
Część I zamówienia - Rozbudowa i modernizacja stacji uzdatniania wody przy ulicy 
Muzealnej w Łambinowicach 
Cześć II zamówienia – Modernizacja istniejącej przepompowni ścieków przy ulicy 
Obozowej w Łambinowicach 

 
III.1. Zakres zamówienia obejmuje:  
 
I część zamówienia: 

 
Celem przedmiotowego przedsięwzięcia inwestycyjnego jest remont i modernizacja stacji 

uzdatniania wody poprzez wymianę istniejących wyeksploatowanych instalacji i urządzeń na nowe 
oraz montaż dodatkowego zbiornika wyrównawczego o pojemności V=150 m3 na zaprojektowanej 
płycie fundamentowej. 

Zakres robót technologicznych instalacyjnych w ramach remontu i modernizacji stacji 
uzdatniania wody będzie obejmował: 

 Wymiana pomp głębinowych z orurowaniem, 
 wymiana zasuw, manometrów i wodomierzy oraz włazów w komorach studni wierconych, 
 wymiana zestawu aeracji /aeratorów/ oraz filtrów odżelaziaczy i odmanganiaczy na instalacje 

nowe, 
 kompletna wymiana orurowania stacji, montaż armatury do pomiaru ciśnienia i poboru próbek 

wody na filtrach i zestawie hydroforowym, montaż armatury do poboru próbek wody na 
rurociągach ze studni, 

 montaż nowego zestawu hydroforowego, 
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 montaż nowej instalacji na podchloryn sodu, 
 montaż dmuchawy oraz nowej pompy do płukania filtrów, 
 montaż osuszacza powietrza w hali filtrów budynku SUW, 
 automatyczne sterowanie ciągiem technologicznym uzdatniania wody i zestawem tłoczącym 

wodę do sieci wodociągowej (automatyzacja pracy SUW) 
 system wizualizacji i nadzoru urządzeń SUW, 
 montaż sond hydrostatycznych i pływakowych w zbiornikach wyrównawczych wody 

uzdatnionej, wymiana ocieplenia i blachy zewnętrznej zbiorników wyrównawczych, 
 montaż sond hydrostatycznych i pływakowych w studniach głębinowych, 
 wymiana instalacji elektrycznej i rozdzielni głównej, 
 zapewnienie ciągłości dostawy wody do sieci wodociągowej w okresie remontu i modernizacji 

stacji. 
 wyposażenie SUW w awaryjny zestaw pomp głębinowych dla studni 2 i 2A. 
 wdrożenie systemu kompensacji energii biernej na instalacji elektrycznej. 
 wyposażenie SUW w awaryjny agregat prądotwórczy. 

 
 

II część zamówienia: 
 
Remont i modernizacja pompowni ścieków przy ul. Obozowej w m. Łambinowice zakłada 

usprawnienie eksploatacji obiektu poprzez wymianę istniejącego wyposażenia na urządzenia nowe, 
bez zmiany kubatury obiektu. 
 

Zakres remontu i modernizacji pompowni ścieków 

Zakres robót instalacyjnych technologicznych w ramach remontu i modernizacji pompowni 
ścieków będzie obejmował: 

 wykonanie tymczasowej instalacji obejścia pompowni ścieków na czas robót, 
 opróżnienie zbiornika pompowni ze ścieków i osadów, 
 demontaż istniejących pomp zatapialnych o wydajności wraz z armaturą i rurociągami 

technologicznymi, 
 demontaż istniejącego wentylatora nawiewnego i wentylatora wywiewnego, 
 montaż nowego wyposażenia pompowni ścieków, 
 uruchomienie pompowni ścieków. 

MONTAŻ NOWEGO WYPOSAŻENIA POMPOWNI ŚCIEKÓW obejmuje następujące 
instalacje technologiczne: 
 montaż nowych pomp zatapialnych do ścieków - przyjęto 2 komplety pomp zatapialnych do 

ścieków, do pracy przemiennej, parametry pompy: Qp=20 l/s, Hp=12,30m sł.w., P1=6,8kW, 
P2=6,0kW, pompy do zamontowania w istniejącym zbiorniku pompowni ścieków w komorze 
ścieków, wyposażenie dodatkowe dla 2 pomp zatapialnych (stopa sprzęgająca z kolanem, 
prowadnica rurowa, łańcuch itp.), 

 montaż nowego orurowania o średnicy f160mm i f200mm z rur i kształtek ciśnieniowych PE, 
 montaż nowej armatury zaporowej – zasuw i zaworów zwrotnych o średnicy Dn150mm 

montowanych w komorze technologicznej, 
 montaż 3kpl. wentylacji grawitacyjnej o średnicy f110PVC /nawiewno - wywiewnej/ komory 

pompowni, 
 montaż żurawika o udźwigu 250kg do wyciągania pomp, z wyciągarką elektryczną o mocy 

P=1,8kW, 
 montaż nowego wyposażenia w zakresie sterowania pracą pomp, tj. montaż sondy 

hydrostatycznej poziomu oraz pływakowych sygnalizatorów poziomu ścieków wg AKPiA, 
 montaż kraty koszowej z wyciągarką elektryczną, krata do zamontowania w komorze skratek, 

parametry techniczne: krata koszowa wymiarach 600x600x600mm, oczka kraty 20x20mm, z 
prowadnicami ze stali, z mechanizmem zamykania kanału dopływowego o średnicy Dn400mm, 
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żurawik o udźwigu 400kg, wyciągarka linowa P=1,8kW, pojemnik na skratki o pojemności 
1100 litrów, 

 montaż nowego wentylatora nawiewnego WBS 20 o parametrach technicznych wentylatora 
istniejącego, wentylator do zamontowania w miejscu zdemontowanego urządzenia starego, 

 montaż nowego wentylatora wywiewnego WD20 o parametrach technicznych wentylatora 
istniejącego, wentylator do zamontowania w miejscu zdemontowanego urządzenia starego. 

 

Należy zapewnić ciągłość pracy pompowni ścieków w trakcie wykonywania prac remontowych. 
Wykonawca robót musi przewidzieć rozwiązania tymczasowe, które umożliwią wykonanie 

 remontu i modernizacji pompowni ścieków z zachowaniem ciągłości pracy. 
Na czas realizacji robót przewiduje się przenośną instalację tymczasowego przetłaczania 
ścieków z pompą zamontowaną na sieci kanalizacyjnej z obejściem pompowni  ścieków 
rurociągiem tłocznym tymczasowym.  
 

 
CZ.I i II 
 
Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określony został w dokumentacji 
projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych- 
stanowiącym załącznik nr 10 do SWZ z podziałem na CZ.I i CZ.II zamówienia. 
Dokumenty te stanowią załączniki do SWZ. 
2. Wykonawcy są zobowiązani do ujęcia w cenie oferty kosztów: 

1) wykonania Programu Bioz, 
2) opracowanie dokumentacji powykonawczej wykonanych robót (dokumentację należy 

wykonać w wersji tradycyjnej oraz w wersji elektronicznej jako pliki dwg lub dxf), 
3) zorganizowanie i utrzymywanie na koszt własny terenu budowy wraz z jego zapleczem, 
4) wszelkich innych dodatkowych kosztów poza wyżej wymienionymi, które są związane  

z wykonaniem zamówienia, a nie zostały wyszczególnione. 
Koszty opisane powyżej winny być ujęte w kosztach ogólnych. 
3. Wszystkie elementy i materiały pochodzące z rozbiórek stają się własnością Wykonawcy  

i powinny być usunięte z terenu budowy w sposób i w terminie niekolidującym z wykonaniem 
innych robót. Koszt związany z rozbiórką, transportem, utylizacją ww. materiałów i odpadów 
Wykonawca winien zawrzeć w cenie ofertowej. 
Wszelkie koszty jak i pożytki dla Wykonawcy z tytułu w/w czynności przyjmuje się, że są one 
zbilansowane w kosztorysie ofertowym i tym samym uwzględnione w ostatecznej cenie ofertowej 

4. Roboty, których szczegółowe warunki wykonania i zastosowania materiałów nie zostały określone 
w projekcie wykonawczym, dokumentacjach branżowych lub kosztorysie winny być wykonane 
zgodnie z STWiORB. 

5. Tam, gdzie w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót został wskazany znak towarowy 
(marka), producent, dostawca, patent, pochodzenie, źródło lub szczególny proces, który 
charakteryzuje produkty lub usługi dostarczone przez konkretnego Wykonawcę lub nastąpiło 
wskazanie norm, europejskich ocen technicznych, wspólnych specyfikacji technicznych lub innych 
odniesień, o których mowa w art. 30 ust. pkt 2 lub ust. 3 ustawy, Zamawiający zgodnie z art. 29 
ust. 3 ustawy dopuszcza złożenie oferty równoważnej lub zgodnie z art. 30 ust. 4 ustawy 
zaoferowanie rozwiązań „równoważnych” w stosunku do wskazanych w dokumentacji pod 
warunkiem, że zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych 
w dokumentacji oraz będą zgodne pod względem: 
 gabarytów i konstrukcji (wielkość, rodzaj, właściwości fizyczne, liczba elementów składowych), 
 charakteru użytkowego (tożsamość funkcji), 
 charakterystyki materiałowej (rodzaj i jakość materiałów), 
 parametrów technicznych (wytrzymałość, trwałość, dane techniczne, dane hydrauliczne, 

charakterystyki liniowe, konstrukcja), 
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 parametrów bezpieczeństwa użytkowania, 
 standardów emisyjnych, 

1) Wykonawca na każde żądanie Zamawiającego zobowiązany jest do okazania w stosunku do 
wskazanych materiałów znaków bezpieczeństwa, deklaracji zgodności lub aprobaty 
technicznej lub certyfikatu zgodności z Polską Normą przenoszącą normy europejskie  
lub normą państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszącą tę 
normę lub Polską Normą w przypadku braku Polskiej Normy przenoszącej europejskie. 

2) Ilekroć w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, dokumentacji technicznej mowa 
jest o polskich normach, należy przez to rozumieć polskie normy przenoszące normy 
europejskie lub normy innych państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego 
lub inne normy lub dokumenty, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy. 

3) Materiały i urządzenia użyte do wykonania umowy powinny odpowiadać, co do jakości 
wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie określonych 
w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1202 z późn. 
zm.), ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. z 2016 r. 
poz.1570) oraz wymogom specyfikacji technicznych, wykonania i odbioru robót i SWZ. 

6. Rozwiązania równoważne: 
1) Jeżeli w dokumentacji projektowej i specyfikacji lub przedmiarze znajdują się wskazania 

przykładowych systemów czy typów rozwiązań materiałowych lub produktów należy przyjąć, 
że zamawiający podając taki opis, dopuszcza zastosowanie innych produktów/materiałów, 
które posiadają parametry techniczne i jakościowe równoważne ze wskazanymi w 
dokumentacji projektowej, specyfikacji i przedmiarze;  

2) Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne pod warunkiem spełnienia tego samego 
poziomu estetycznego, technologicznego, wydajnościowego i funkcjonalnego założonego w 
ww. dokumentach. Wszystkie ewentualne nazwy własne i marki handlowe elementów 
budowlanych, systemów, technologii, materiałów/produktów i urządzeń zawarte w 
założeniach projektowych, zostały użyte w celu sprecyzowania oczekiwań estetycznych, 
jakościowych i technologicznych Zamawiającego; 

3) Zamawiający informuje, że dopuszcza składanie ofert, w których poszczególne systemy, 
technologie, urządzenia bądź materiały/produkty wymienione w powyższym dokumencie 
mogą być zastąpione systemami, technologiami, urządzeniami bądź materiałami/ produktami 
równoważnymi. Poprzez pojęcie równoważny należy rozumieć systemy, technologie, 
urządzenia bądź materiały/ produkty gwarantujące realizację robót zgodnie z ww. 
dokumentami oraz zapewniające uzyskanie parametrów estetycznych i technicznych nie 
gorszych od założonych w założeniach projektowych i szczegółowych specyfikacjach 
technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych. Równoważne systemy, technologie, 
produkty/materiały i urządzenia muszą być dopuszczone do obrotu i stosowania zgodnie z 
obowiązującym prawem. Wykonawca, który zaoferuje technologie, systemy, 
produkty/materiały oraz urządzenia równoważne wymagające zmiany posiadanych decyzji, 
będzie musiał w ramach wykonania zamówienia w imieniu Zamawiającego, uzyskać 
wymagane własnym staraniem i kosztem, gwarantując jednocześnie wykonanie zamówienia w 
terminie wynikającym z SWZ. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne 
opisane przez Zamawiającego, jest zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, 
usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego,  

4) Zgodnie z art. 101 ust. 4 ustawy PZP, Zamawiający opisując przedmiot zamówienia przez 
odniesienie do norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji 
technicznych, o których mowa w art. 100 ust. 1 pkt. 2 oraz ust. 3 ustawy PZP wskazuje, iż 
dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. Ilekroć w opisie przedmiotu zamówienia 
posłużono się wskazanymi odniesieniami Zamawiający po przedmiotowym wskazaniu dodaje 
sformułowanie „lub równoważny”;  

5) Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez 
Zamawiającego jest obowiązany wykazać, że oferowane rozwiązania spełniają wymagania 
określone przez Zamawiającego poprzez złożenie stosownych dokumentów,  

6) Obowiązek Wykonawcy wykazania równoważności produktu jest obowiązkiem wynikającym z 
ustawy, który może być spełniony w jakikolwiek sposób pozwalający Zamawiającemu 
jednoznacznie stwierdzić zgodność oferowanych w ofercie systemów, technologii, 
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materiałów/produktów lub urządzeń z wymaganiami określonymi w dokumentacji projektowej 
i specyfikacjach, co winno zostać wykazane na etapie składania ofert zawierających produkty 
równoważne;  

7) W przypadku niedołączenia dokumentów uwiarygadniających zastosowanie technologii, 
systemów, urządzeń i/lub materiałów/ produktów równoważnych Zamawiający uzna, że 
Wykonawca przedstawił w ofercie systemy, technologie, urządzenia i materiały/produkty 
opisane w dokumentacji projektowej, specyfikacjach i przedmiarach robót.  

7. Zamawiający zastrzega sobie prawo wystąpienia do autora dokumentacji projektowej o opinię na 
temat oferowanych materiałów lub urządzeń równoważnych. Opinia ta może stanowić podstawę 
do podjęcia przez zamawiającego decyzji o przyjęciu materiałów lub urządzeń równoważnych 
albo odrzuceniu oferty z powodu braku równoważności. 

8. Pod pojęciem „parametry” rozumie się w szczególności: funkcjonalność, przeznaczenie, 
kolorystykę, strukturę, rodzaj materiału, kształt, wielkość, bezpieczeństwo, wytrzymałość oraz 
pozostałe parametry przypisane poszczególnym materiałom i urządzeniom w dokumentacji 
projektowej oraz w szczegółowej specyfikacji technicznej. 

9. Szczegółowy opis zawiera: 
 przedmiar robót,  
 dokumentację projektową  
 specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, 
 wzór umowy, która stanowi integralną cześć niniejszej SWZ.  

10. Do Specyfikacji zostały załączone przedmiary robót jako materiał pomocniczy do 
wykorzystania według uznania Wykonawcy – załącznik nr 12 do SWZ. 

11. Załączony przedmiar robót określa jedynie orientacyjny zakres robót przewidzianych do 
wykonania zamówienia, ułatwiając tym samym skalkulowanie ceny. Przedmiar nie stanowi 
podstawy do późniejszego rozliczenia umowy, ponieważ przyjęto w niej zasadę wynagrodzenia 
ryczałtowego, tj. cena umowy nie podlega zmianie w trakcie realizacji zamówienia. W cenie 
przedmiotu zamówienia należy uwzględnić wszystkie roboty, również nie ujęte w przedmiarze 
robót, a wynikające ze specyfiki i technologii robót. 

12. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane. 
13. Roboty należy prowadzić zgodnie z obowiązującymi normami, warunkami technicznymi 

wykonania i odbioru, pod nadzorem technicznym, z zachowaniem obowiązujących przepisów bhp 
i ppoż. dla tego rodzaju robót budowlanych. 

14. Zamawiający nie umożliwia przedstawienia informacji zawartych w ofercie w postaci katalogu 
elektronicznego. 

15. Zamawiający wymaga od Wykonawcy przedstawienia przed podpisaniem umowy 
wycenionego przedmiaru robót (kosztorys ofertowy) oraz dostarczenia po 
wykonaniu robót kosztorysu powykonawczego. 

16. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca przedłożył przed podpisaniem umowy - opłaconą 
polisę OC aktualną w dniu podpisania umowy, w zakresie prowadzonej działalności związanej z 
przedmiotem zamówienia. W przypadku nieprzedłożenia wymaganej polisy Wykonawca zapłaci 
Zamawiającemu karę umowną za każdy dzień zwłoki zgodnie z zapisami określonymi w projekcie 
umowy - stanowiącym załącznik nr 5 do SWZ. 

17. W niniejszej SWZ Zamawiający stosuje oznaczenie dla części: cz. I i II – tzn., że 
zapisy SWZ dotyczą każdej części, natomiast w przypadku zastosowania oznaczenia: 
cz. I - tzn. dotyczy tylko części I, cz. II - tzn. dotyczy tylko części II. 

 
5. Przedmiot zamówienia zgodnie z kodem CPV: 
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Kod główny CZ.I: CPV 45231300-8 – Roboty budowlane w zakresie wznoszenia 
kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii 
lądowej i wodnej 

 
Dodatkowe kody CPV dla Cz.I:  
CPV 45231112-3 Instalacja rurociągów,  
CPV 45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne 
CPV 45111200- 0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne    
CPV 42113110-8 – Płyty fundamentowe 
CPV 45314300-4 Instalowanie infrastruktury okablowania  
CPV 45315700-5 Montaż rozdzielnic elektrycznych  
CPV 45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych 
CPV 45331210-1 Instalowanie wentylacji  
CPV 45317000-2 Inne instalacje elektryczne  
CPV 45315100-9 Instalacyjne roboty elektrotechniczne 
CPV 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne 
 
Kod główny CZ.II: CPV 45231300-8 – Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów 
i rurociągów do odprowadzania ścieków 

 
Dodatkowe kody CPV dla Cz.II:  
CPV 45232423-3 Roboty w zakresie przepompowni ścieków 
CPV 45453000-7 roboty remontowe i renowacyjne  
CPV 45232410-9 roboty w zakresie kanalizacji ściekowej 
CPV 45111200- 0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne    
CPV 45314300-4 Instalowanie infrastruktury okablowania  
CPV 45315700-5 Instalowanie stacji rozdzielczych  
CPV 45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych 
CPV 45315100-9 Instalacyjne roboty elektrotechniczne 
CPV 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne 
 

6. Źródło finansowania: 

Zadanie dofinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład – Programu Inwestycji 
Strategicznych. 
 

IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 
 
Wykonawca zrealizuje roboty objęte przedmiotem zamówienia w całości w terminie: 
-dla wykonania I części zamówienia w terminie 14 miesięcy od dnia podpisania umowy. 
-dla wykonania II części zamówienia w terminie 4 miesięcy od dnia podpisania umowy. 
 

V. WIZJA LOKALNA Cz.I i II 
 

1. Niniejsza specyfikacja opisuje przedmiot zamówienia w sposób wyczerpujący i kompletny. 
Jednakże w celu lepszego zapoznania się z przedmiotem zamówienia, sprawdzenia warunków 
terenu budowy, warunków związanych z wykonaniem prac będących przedmiotem 



Specyfikacja Warunków Zamówienia  
„Rozbudowa i modernizacja stacji uzdatniania wody przy ulicy Muzealnej oraz pompowni 

ścieków przy ulicy Obozowej w Łambinowicach” 

11 
 

 

zamówienia oraz celem uzyskania informacji przydatnych do przygotowania oferty 
Zamawiający zaleca dokonanie przez wykonawcę wizji lokalnej w terenie. 
2. Koszt ewentualnej wizji lokalnej poniesie Wykonawca. 
3. Zamawiający informuje jednocześnie, iż zalecana wizja lokalna nie stanowi wiążącego 
elementu SWZ w rozumieniu art.131 ust.2 ustawy Pzp. 

 

VI. PODWYKONAWSTWO CZ.I, II 
 

 
1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy 

(podwykonawcom). 
2. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania zamówienia przez Wykonawcę 

kluczowych części zamówienia. 
3. Zamawiający wymaga, aby w przypadku powierzenia części zamówienia podwykonawcom, 

Wykonawca wskazał w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć 
podwykonawcom oraz podał (o ile są mu wiadome na tym etapie) nazwy (firmy) tych 
podwykonawców. 

4. Umowa o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane musi zawierać 
postanowienia dotyczące: 
1) Szczegółowego określenia zakresu zlecanych podwykonawcy robót budowlanych wraz z 

oświadczeniem podwykonawcy, iż zapoznał się on z dokumentacją techniczną oraz 
warunkami realizacji zamówienia, w tym z niniejszą specyfikacją i nie wnosi do nich 
żadnych uwag i zastrzeżeń. 

2) Termin płatności za wykonane roboty budowlane, który nie może być dłuższy niż 30 dni 
od dnia doręczenia wykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzającego wykonanie 
zleconej podwykonawcy roboty budowlanej. 

3) Obowiązku przedłożenia Zamawiającemu przez podwykonawcę zamierzającego zawrzeć 
umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, projektu tej 
umowy wraz z dokumentami wymienionymi w ust.8 niniejszej SWZ dotyczącymi 
podmiotu, z którym podwykonawca zamierza zawrzeć umowę, a także projektu jej 
zmiany, wraz ze zgodą Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo zgodnie z 
projektem umowy lub jej zmiany. 

4) Obowiązku przedłożenia Zamawiającemu przez podwykonawcę poświadczonej za 
zgodność z oryginałem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, w 
terminie do 7 dni od jej zawarcia z wyłączeniem umów o podwykonawstwo, o których 
mowa w ust.7 niniejszej SWZ. 

5) Terminu za zgłoszenie przez Zamawiającego zastrzeżeń do projektu umowy o 
podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, a także projektu jej zmiany, 
lub sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane 
lub jej zmian – termin ten nie może być krótszy niż 14 dni od daty przedłożenia 
Zamawiającemu odpowiednio: projektu umowy, projektu zmiany umowy, poświadczonej 
za zgodność z oryginałem kopii zawartej umowy lub jej zmiany. 

6) Zastrzeżenia, że podwykonawca bez zgody Zamawiającego nie ma prawa dokonywania 
cesji wierzytelności wynikającej z zawartej umowy o podwykonawstwo. 

5. Jeżeli przedłożony Zamawiającemu projekt umowy lub jej zmiany lub poświadczona za 
zgodność z oryginałem kopia zawartej umowy o podwykonawstwo lub jej zmiana, której 
przedmiotem są roboty budowlane nie będzie spełniała warunków, o których mowa w ust. 4 
pkt. 1) -6) niniejszej  specyfikacji lub w stosunku do podmiotu, z którym ma zostać zawarta 
umowa zachodzą przesłanki do wykluczenia z udziału w postępowaniu, Zamawiający w 
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terminie 14 dni od dnia przedłożenia mu odpowiednio projektu lub poświadczonej za zgodność 
z oryginałem kopii zawartej umowy lub jej zmiany: 
- zgłosi pisemne zastrzeżenia do projektu umowy lub jej zmiany, 
- zgłosi pisemny sprzeciw do zawartej umowy lub jej zmiany. 

6. Postanowienia zawarte w ust.4 pkt. 1) – 6) mają zastosowanie również do umów o 
podwykonawstwo zawieranych przez podwykonawców lub dalszych podwykonawców. 
7. Umowy o podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy lub usługi, nie podlegające 
obowiązkowi przedkładania Zamawiającemu: 
a) umowy na dostawę mediów (energia elektryczna, woda, gaz), wywóz i utylizację odpadów, obsługę 
geodezyjną 
b) umowy o wartości niższej niż 0,5% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego, ale nie 
wyższych niż 50.000,00 zł brutto. 
8. Jeżeli powierzenie podwykonawcy wykonania części zamówienia na roboty budowlane lub usługi 
następuje w trakcie jego realizacji, Wykonawca na żądanie zamawiającego zobowiązany jest złożyć 
oświadczenie, że w stosunku do podwykonawcy nie zachodzą przesłanki, o których mowa w art.108 
ust.1 pkt.5 i art.109 ust. 1 pkt. 4 ustawy pzp oraz dokumenty, o których mowa w pkt. IX ust. 3 
niniejszej SWZ w odniesieniu do tego podwykonawcy. 
9. Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że wobec danego podwykonawcy zachodzą podstawy wykluczenia, 
Wykonawca zobowiązany jest zastąpić tego podwykonawcę lub zrezygnować z powierzenia wykonania 
części zamówienia podwykonawcy. 
10. Zapisy ust. 8 i 9 stosuje się wobec dalszych podwykonawców. 
 

VII. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU 
DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW 
 

 
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:  
DLA CZĘŚCI I: 

1) nie podlegają wykluczeniu; 
Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Wykonawcę, wobec 
którego zaistnieją przesłanki do wykluczenia, na zasadach określonych w Rozdziale VIII SWZ. 
2) spełniają warunki udziału w postępowaniu określone w art. 112 ust.2 dotyczące: 

a) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym – Zamawiający nie stawia 
warunku w powyższym zakresie. 
 
b) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile 
wynika to z odrębnych przepisów – Zamawiający nie stawia warunku w powyższym 
zakresie. 
 
c) sytuacji ekonomicznej lub finansowej - Zamawiający nie stawia warunku w 
powyższym zakresie. 
 
d) zdolności technicznej lub zawodowej:  
- Wykonawca spełni warunek zdolności technicznej, jeżeli wykaże, że w okresie 
ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia 
działalności jest krótszy – w tym okresie – wykonał należycie i prawidłowo co 
najmniej jedną robotę budowlaną polegającą na budowie lub rozbudowie lub 
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remoncie lub przebudowie Stacji uzdatniania wody o wartości na kwotę nie 
mniejszą niż 1. 600.000,00 zł brutto. 
 
- Wykonawca wykaże, że w trakcie realizacji zamówienia dysponuje lub będzie dysponować, 
co najmniej jedną osobą, która będzie pełnić funkcję: 
- Kierownika budowy – posiadającym uprawnienia budowlane do kierowania 
robotami budowlanymi do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w 
budownictwie w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń, z 
minimalnym 24 miesięcznym doświadczeniem po uzyskaniu uprawnień, lub 
odpowiadające im ważne uprawnienia, które zostały wydane na podstawie 
wcześniej obowiązujących przepisów, a w przypadku Wykonawców zagranicznych 
– uprawnienia budowlane do kierowania robotami równoważne do wyżej 
wskazanych.  
 
- Kierownika robót elektrycznych– posiadającym uprawnienia budowlane do 
pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w specjalności 
elektrycznej, z minimalnym 24 miesięcznym doświadczeniem po uzyskaniu 
uprawnień, lub odpowiadające im ważne uprawnienia, które zostały wydane na 
podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, a w przypadku Wykonawców 
zagranicznych – uprawnienia budowlane do kierowania robotami równoważne do 
wyżej wskazanych.  
 
-Kierownika robót sanitarnych – posiadającym uprawnienia budowlane do 
pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w specjalności 
instalacyjnej bez ograniczeń w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, 
wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, z minimalnym 24 
miesięcznym doświadczeniem po uzyskaniu uprawnień  lub odpowiadające im 
ważne uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących 
przepisów, a w przypadku Wykonawców zagranicznych – uprawnienia budowlane 
do kierowania robotami równoważne do wyżej wskazanych.  

 
DLA CZĘŚCI II: 
 

1) nie podlegają wykluczeniu; 
Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Wykonawcę, wobec 
którego zaistnieją przesłanki do wykluczenia, na zasadach określonych w Rozdziale VIII SWZ. 
2) spełniają warunki udziału w postępowaniu określone w art. 112 ust.2 dotyczące: 

a) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym – Zamawiający nie stawia 
warunku w powyższym zakresie. 
 
b) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile 
wynika to z odrębnych przepisów – Zamawiający nie stawia warunku w powyższym 
zakresie. 
 
c) sytuacji ekonomicznej lub finansowej - Zamawiający nie stawia warunku w 
powyższym zakresie. 
 
d) zdolności technicznej lub zawodowej:  
- Wykonawca spełni warunek zdolności technicznej, jeżeli wykaże, że w okresie 
ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia 
działalności jest krótszy – w tym okresie – wykonał należycie i prawidłowo co 
najmniej jedną robotę budowlaną polegającą na budowie lub rozbudowie lub 
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remoncie lub przebudowie przepompowni lub tłoczni lub pompowni ścieków o 
wartości na kwotę nie mniejszą niż 250.000,00 zł brutto. 
 
- Wykonawca wykaże, że w trakcie realizacji zamówienia dysponuje lub będzie dysponować, 
co najmniej jedną osobą: 
 
- Kierownikiem robót elektrycznych – posiadającym uprawnienia budowlane do 
pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w specjalności 
elektrycznej z minimalnym 24 miesięcznym doświadczeniem po uzyskaniu 
uprawnień lub odpowiadające im ważne uprawnienia, które zostały wydane na 
podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, a w przypadku Wykonawców 
zagranicznych – uprawnienia budowlane do kierowania robotami równoważne do 
wyżej wskazanych.  
 
-Kierownikiem robót sanitarnych – posiadającym uprawnienia budowlane do 
pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w specjalności 
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, 
gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych z minimalnym 24 miesięcznym 
doświadczeniem po uzyskaniu uprawnień, lub odpowiadające im ważne 
uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących 
przepisów, a w przypadku Wykonawców zagranicznych – uprawnienia budowlane 
do kierowania robotami równoważne do wyżej wskazanych.  

 
W przypadku składania ofert do 2 części zamawiający wymaga, aby Wykonawca spełniał 
warunki udziału w postępowaniu dla każdej części zamówienia osobno. 
Wskazane powyżej osoby muszą posiadać biegłą znajomość języka polskiego. W przypadku, gdy 
wskazane osoby nie posiadają biegłej znajomości języka polskiego Wykonawca jest zobowiązany 
zapewnić tłumacza(y) języka polskiego, zapewniającego stałe, biegłe i fachowe tłumaczenie w 
kontaktach między Zamawiającym a Wykonawcą, na okres i dla potrzeb realizacji umowy. 
 

DODATKOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU, 
CZ.I,II 
Zamawiający dopuszcza pełnienie łącznie poszczególnych funkcji przez jedną osobę. 
Wykonawca przedstawi doświadczenie w miesiącach lub latach wraz z podaniem 
stanowiska/stanowisk danej osoby, jakie pełniła w tym okresie/okresach, przy realizacji 
których zdobył wymagane doświadczenie- załącznik nr 9 do SWZ. 
Suma tych miesięcy powinna odpowiadać co najmniej długości wymaganego 24 
miesięcznego doświadczenia. 
W/w osoba/by musi/szą posiadać uprawnienia zgodne z Rozporządzeniem 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 ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na 
podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.  
Ilekroć Zamawiający wymaga określonych uprawnień na podstawie aktualnie 
obowiązującej ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 
2351 z późn. zm.), rozumie przez to również odpowiadające im ważne uprawnienia 
budowlane, wydane na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów prawa lub 
odpowiednich przepisów prawa państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji 
Szwajcarskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu 
(EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, którzy nabyli prawo do 
wykonywania określonych zawodów regulowanych lub określonych działalności, jeżeli te 
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kwalifikacje zostały uznane na zasadach przewidzianych w ustawie z dnia 22 grudnia 
2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach 
członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2021 r., poz. 1646 z późn.zm.). 

 
 
W przypadku złożenia przez Wykonawców dokumentów zawierających dane w innych walutach niż 
PLN, Zamawiający jako kurs przeliczeniowy waluty przyjmie przelicznik wg średniego kursu NBP z dnia 
ukazania się ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych. 

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

3. Zamawiający może na każdym etapie postępowania, uznać, że wykonawca nie posiada 
wymaganych zdolności, jeżeli posiadanie przez wykonawcę sprzecznych interesów, w 
szczególności zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne 
przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację 
zamówienia. 

Wykonawca na żądanie Zamawiającego i w zakresie przez niego wskazanym jest obowiązany 
wykazać odpowiednio, nie później niż na dzień składania oświadczeń lub dokumentów, spełnienie 
warunków, o których mowa w art. 112 ust.2 pkt 4 ustawy Pzp. 
 

VIII. PODSTAWY WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA, CZ.I, CZ.II 
 

 
1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wykluczy się Wykonawców, w stosunku 

do których zachodzi którakolwiek z okoliczności wskazanych: 
1) W art. 108 ust. 1 pkt 5) pzp tj: 

a) 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 (Dz.U. z 2020 r. 
poz.1076 i 1086), złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do 
udziału w postępowaniu, chyba że wykażą, że przygotowali te oferty lub wnioski 
niezależnie od siebie; 

2) W art.109 ust.1 pkt 4) pzp tj.: 
a) w stosunku, do którego otwarto likwidację, ogłoszono upadłość, którego aktywami 

zarządza likwidator lub sąd, zawarł układ z wierzycielami, którego działalność 
gospodarcza jest zawieszona albo znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji 
wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej 
procedury; 

2. Wykluczenie wykonawcy następuje zgodnie z art. 111 pzp. 

IX. OŚWIADCZENIA I DOKUMENTY JAKIE ZOBOWIĄZANI SĄ DOSTARCZYĆ 
WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W 
POSTĘPOWANIU ORAZ WYKAZANIA BRAKU PODSTAW WYKLUCZENIA 
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(PODMIOTOWE ŚRODKI DOWODOWE), CZ.I,II 

 
1. Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert 

oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw 
do wykluczenia z postępowania – zgodnie z załącznikiem nr 2 i 3 do SWZ. 
Informacje zawarte w oświadczeniach, o którym mowa uprzednio stanowią wstępne 
potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w 
postępowaniu. 
Oświadczenie składają odrębnie: 
1) Wykonawca/każdy spośród wykonawców wspólnie ubiegający się o udzielenie 

zamówienia. W takim przypadku oświadczenie potwierdza brak podstaw wykluczenia 
wykonawcy oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy 
z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu. 

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

3) Podwykonawcy, na których zasobach wykonawca nie podlega przy wykazywaniu 
spełnienia warunków udziału w postępowaniu. W takim przypadku oświadczenie 
potwierdza brak podstaw wykluczenia podwykonawcy. 
 

2. Zamawiający wzywa wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do 
złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, 
podmiotowych środków dowodowych, jeżeli wymagał ich złożenia w ogłoszeniu o 
zamówieniu lub dokumentach zamówienia, aktualnych na dzień złożenia 
podmiotowych środków dowodowych. 
 

3. Podmiotowe środki dowodowe wymagane od Wykonawcy obejmują: 
 

1) Oświadczenie Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku 
przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 
2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086), z innym 
wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do 
udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy 
kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, 
oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od 
innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej;– załącznik nr 4 do 
SWZ; 

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

3) Wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed 
upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w 
tym okresie –potwierdzających, że Wykonawca wykonał należycie i prawidłowo co 
najmniej jedną robotę budowlaną, 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 
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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-Załącznik nr 8 SWZ. 

4) Wykaz osób- Wykonawca wykaże, że w trakcie realizacji zamówienia dysponuje lub będzie 
dysponować osobami w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług 
wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień niezbędnych do 
wykonania zamówienia publicznego, doświadczenia i wykształcenia, a także zakresu 
wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi 
osobami – sporządzonego wg wzoru stanowiącego załącznik nr 9 do specyfikacji – w 
odniesieniu do warunku z rozdziału VII ust.1 pkt 2 ppkt d) 
 
Jeżeli Wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji robót budowlanych, 
wykonywanych wspólnie z innymi Wykonawcami, ww. wykaz dotyczy robót budowlanych, 
w których Wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył. 

 
Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może złożyć wymaganych przez 
zamawiającego podmiotowych środków dowodowych, o których mowa w ust. 1, wykonawca 
składa inne podmiotowe środki dowodowe, które w wystarczający sposób potwierdzają 
spełnianie opisanego przez zamawiającego warunku udziału w postępowaniu lub kryterium 
selekcji dotyczącego sytuacji ekonomicznej lub finansowej. 
 

4. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w ust.3 pkt.2, składa dokument lub dokumenty 
wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, 
potwierdzające odpowiednio, że 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. Dokument, o którym mowa powyżej, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 
miesiące przed upływem terminu składania ofert. 

5. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się 
dokumentów, o których mowa w ust. 3 pkt 2, zastępuje się je w całości lub 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 administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub 
gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy. 
Dokument ten winien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem. 

6. 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 należało 
załączyć do oferty. Pełnomocnictwo powinno być załączone do oferty i powinno zawierać w 
szczególności wskazanie: 
1) Postępowania o zamówienie publiczne, którego dotyczy, 
2) Wszystkich wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia 

wymienionych z nazwy z określeniem adresu siedziby. 
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3) Ustanowionego pełnomocnika oraz zakresu jego umocowania. 
7.  Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia podmiotowych środków dowodowych, które 

zamawiający posiada, jeżeli wykonawca wskaże te środki oraz potwierdzi ich prawidłowość i 
aktualność. 

8. W zakresie nieuregulowanym ustawą pzp lub niniejsza SWZ do oświadczeń i dokumentów 
składanych przez Wykonawcę w postępowaniu zastosowanie mają w szczególności przepisy 
Rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i technologii z dnia 23 grudnia 2020r. w sprawie 
podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może 
żądać zamawiający od Wykonawcy (dz. U. 200.2415 z dn. 2020.12.30) oraz Rozporządzenie 
Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020r. 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.2020.2452 z dnia 2020.12.31). 

 

X. KORZYSTANIE Z ZASOBÓW INNYCH PODMIOTÓW W CELU POTWIERDZENIA 
SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU, CZ.I, CZ.II 

 
1. 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 ekonomicznej lub finansowej 
podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim 
stosunków prawnych. 

2. W odniesieniu do warunków dotyczących kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy 
mogą polegać na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, jeśli podmioty te 
wykonują roboty budowlane do realizacji których te zdolności są wymagane. 

3. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, 
składa, wraz z ofertą, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do 
dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy 
środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował 
niezbędnymi zasobami tych podmiotów. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 6 do SWZ. 

4. 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 oraz bada, czy nie 
zachodzą, wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, które zostały przewidziane względem 
wykonawcy. 

5. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe, podmiotu, o którym mowa powyżej, nie potwierdzają 
spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych 
podmiotów podstawy wykluczenia, Zamawiający żąda, aby Wykonawca w terminie określonym 
przez Zamawiającego: 

1) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub 
2) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże 

zdolności techniczne lub zawodowe, o których mowa w pkt 1 niniejszego rozdziału.  
6. W celu oceny, czy Wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na 

zasadach określonych w art. 112 ust.2 pkt 4 będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu 
umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący 
wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, Zamawiający może 
zażądać dokumentów, które określają w szczególności:  
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a) - zakres dostępnych Wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby,  
b) - sposób i okres udostępnienia wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu 

udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia,  
c) – czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego wykonawca 

polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących kwalifikacji 
zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane 
zdolności dotyczą. 

6. UWAGA: 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. 
7. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub 
doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te 
zrealizują usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane - (art. 118 ust.2 ustawy Pzp). 
8. Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających 
zasoby, przedstawia, wraz z oświadczeniem, o którym mowa w Rozdziale IX ust.1 SWZ, 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, zgodnie z katalogiem dokumentów określonych w Rozdziale 
IX SWZ. 
 

XI. INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW WSPÓLNIE UBIEGAJĄCYCH SIĘ O 
UDZIELENIE ZAMÓWIENIA (SPÓŁKI CYWILNE/KONSORCAJA) 

CZ.I,CZ.II 
1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy 

ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i 
zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do 
oferty.  

2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia, o 
których mowa w Rozdziale IX ust. 1 SWZ, składa każdy z wykonawców. Oświadczenia te 
potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w zakresie, w jakim 
każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu. 

3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z 
którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni 
wykonawcy. W przypadku gdy ofertę składa spółka cywilna, a pełen zakres prac 
wykonają wspólnicy wspólnie w ramach umowy spółki oświadczenie powinno 
potwierdzać ten fakt. Oświadczenie należy złożyć wg wymogów załącznika nr 7 do 
SWZ. Oświadczenie to składa się w formie elektronicznej lub postaci elektronicznej opatrzonej 
podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. 

4. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa 
każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. 

5. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia zobowiązani są oni na wezwanie 
Zamawiającego, złożyć podmiotowe środki dowodowe, o których mowa w pkt. VII ust.1 SWZ, 
przy czym podmiotowe środki dowodowe, o których mowa w pkt. VII ust.1 SWZ składa 
odpowiednio Wykonawca/Wykonawcy, który/którzy wykazuje/-ą spełnienie warunku. 
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XIII. SPOSÓB KOMUNIKACJI ORAZ WYJAŚNIENIA i ZMIANA TREŚCI SWZ 

DLA CZ.I, CZ.II 
I. Informacje ogólne  
1. Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym składanie ofert, wymiana informacji 
oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między zamawiającym a wykonawcą, z 
uwzględnieniem wyjątków określonych w ustawie p.z.p., odbywa się przy użyciu środków komunikacji 
elektronicznej. Przez środki komunikacji elektronicznej rozumie się środki komunikacji elektronicznej 
zdefiniowane w ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 
r. poz. 344).   
2. Ofertę, oświadczenia, o których mowa w art.125 ust.1 pzp, podmiotowe środki dowodowe, 
pełnomocnictwa, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby sporządza się w postaci 
elektronicznej, w ogólnie dostępnych formatach danych, w szczególności w formatach .txt, .rtf., .pdf, 
.doc, .docx, .odt. Zamawiający zaleca, aby zastosować format danych w pdf. Ofertę, a także 
oświadczenie o jakim mowa w Rozdziale IX ust.1 SWZ składa się, pod rygorem nieważności, w 
formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub 
podpisem osobistym. 
3. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami 
odbywa się przy użyciu miniPortalu, który udostępniony jest pod adresem: 
https://miniportal.uzp.gov.pl, ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal (adres skrzynki: 
/6mg19m3dld/SkrytkaESP) oraz za pomocą poczty elektronicznej na adres: 
zpi@lambinowice.pl. Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski lub informacje Wykonawcy przekazują 
poprzez platformę https://miniportal.uzp.gov.pl 
4. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, 
elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu 
zostały opisane w Regulaminie korzystania z systemu miniPortal. Instrukcja użytkownika systemu 
miniPortal stanowi załącznik do ogłoszenia o udzieleniu zamówienia publicznego. Sposób złożenia 
oferty, w tym zaszyfrowanie oferty opisane zostały w Instrukcji użytkownika systemu miniPortal. 
Maksymalny rozmiar plików przesłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy „Formularz 
złożenia, zmiany, wycofania oferty” i „Formularz do komunikacji” wynosi 150 MB. 
 
5. Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami jest: 

1) w zakresie proceduralnym: Inspektor Małgorzata Wydra, (77) 4 311 300 wew. 212, email: 
zpi@lambinowice.pl 

2) W zakresie merytorycznym: Inspektor Małgorzata Wydra, tel. (77) 4 311 300 wew.212,  
6. W korespondencji kierowanej do Zamawiającego Wykonawcy powinni posługiwać się 

numerem przedmiotowego postępowania. 
 
-Identyfikator postępowania w miniPortalu UZP - ea5c2aba-b2ba-4d63-ae64-a7995909a72b 
-Identyfikator ogłoszenia w BZP - 2022/BZP 00102557/01  
Adres strony internetowej prowadzonego postępowania: 
https://bip.lambinowice.pl/1513/454/zamowienia-powyzej-130-tys-zl-netto.html  
 
II. Wyjaśnienia dotyczące treści Specyfikacji Warunków Zamówienia udzielane będą wg 
zasad określonych art. 284 Ustawy Pzp. 
 
1. Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ. 
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2. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni 
przed upływem terminu składania odpowiednio ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie 
treści SWZ wpłynął do zamawiającego nie później niż na 4 dni przed upływem terminu składania 
odpowiednio ofert. 
3. Jeżeli zamawiający nie udzieli wyjaśnień w terminie, o którym mowa w ust. 2, przedłuża termin 
składania ofert o czas niezbędny do zapoznania się wszystkich zainteresowanych wykonawców z 
wyjaśnieniami niezbędnymi do należytego przygotowania i złożenia ofert. W przypadku gdy wniosek 
o wyjaśnienie treści SWZ nie wpłynął w terminie, o którym mowa w ust. 2, zamawiający nie ma 
obowiązku udzielania wyjaśnień SWZ oraz obowiązku przedłużenia terminu składania ofert. 
4. Przedłużenie terminu składania ofert, o których mowa w ust. 3, nie wpływa na bieg terminu 
składania wniosku o wyjaśnienie treści SWZ. 
 
III. Zmiana treści Specyfikacji Warunków Zamówienia. 
1. W uzasadnionych przypadkach zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić 
treść SWZ. 
3. W przypadku, gdy zmiana treści SWZ jest istotna dla sporządzenia oferty lub wymaga od 
wykonawców dodatkowego czasu na zapoznanie się ze zmianą treści SWZ i przygotowanie ofert, 
zamawiający przedłuża termin składania ofert o czas niezbędny na ich przygotowanie. 
4. Zamawiający informuje wykonawców o przedłużonym terminie składania ofert przez zamieszczenie 
informacji na stronie internetowej prowadzonego postępowania, na której została odpowiednio 
udostępniona SWZ. 
5. Informację o przedłużonym terminie składania odpowiednio ofert zamawiający zamieszcza na 
stronie Biuletynu Zamówień Publicznych w ogłoszeniu o zmianie ogłoszenia. 
6. Dokonaną zmianę treści odpowiednio SWZ zamawiający udostępnia na stronie internetowej 
prowadzonego postępowania. 
7. W przypadku, gdy zmiana treści odpowiednio SWZ prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o 
zamówieniu, zamawiający zamieszcza w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenie, o którym mowa 
w art. 267 ust. 2 pkt 6. 
 
 

XIV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT ORAZ WYMAGANIA FORMALNE 
DOTYCZĄCE SKŁADANYCH OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW; TAJEMNICA 
PRZEDSIĘBIORASTWA 

CZ.I,CZ.II 
1. Wykonawca może złożyć tylko jedno ofertę z możliwością wyboru na I, II część lub do obu części 
jednocześnie. 
2. Treść oferty musi odpowiadać treści SWZ. 
3. Ofertę składa się na Formularzu Ofertowym – zgodnie z załącznikiem nr 1 SWZ. Wraz z ofertą 
Wykonawca zobowiązany jest załączyć: 
1) oświadczenia o których jest mowa w Rozdziale IX ust.1 SWZ, 
3) Dowód zapłaty wadium (jeżeli wadium wniesione jest w formie pieniężnej), 
4) oryginał gwarancji/poręczenia jeżeli wykonawca wnosi wadium w innej formie niż 
pieniężna podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym, przez wystawcę 
gwarancji/poręczenia. 
5) zobowiązanie innego podmiotu, o którym mowa w rozdziale X SWZ (jeżeli dotyczy), odpowiednio 
załącznik nr 6 do SWZ. 
6) dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty; odpowiednie pełnomocnictwa (jeżeli 
dotyczy). 



Specyfikacja Warunków Zamówienia  
„Rozbudowa i modernizacja stacji uzdatniania wody przy ulicy Muzealnej oraz pompowni 

ścieków przy ulicy Obozowej w Łambinowicach” 

22 
 

 

7) oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane, wykonają poszczególni wykonawcy- 
załącznik nr 7 (jeżeli dotyczy). 
4. Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy, 
zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w rejestrze lub innym dokumencie, właściwym 
dla danej formy organizacyjnej Wykonawcy albo przez upełnomocnionego przedstawiciela 
Wykonawcy. W celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu Wykonawcy jest umocowana do 
jego reprezentowania, zamawiający żąda od Wykonawcy odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru 
Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o działalności Gospodarczej lub innego właściwego 
rejestru. 
5. Wykonawca nie będzie zobowiązany do złożenia dokumentów rejestrowych, o których mowa w 
ust.4, jeżeli Zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o 
ile Wykonawca wykaże w ofercie dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów. 
6. Oferta oraz pozostałe oświadczenia i dokumenty, dla których zamawiający określił wzory w formie 
formularzy zamieszczonych w załącznikach do SWZ, powinny być sporządzone zgodnie z tymi 
wzorami, co do treści oraz opisu kolumn i wierszy. 
7. Ofertę składa się pod rygorem nieważności w formie elektronicznej (zgodnie z art.781 
kodeksu cywilnego, do zachowania elektronicznej formy czynności prawnej wystarcza 
złożenie oświadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go kwalifikowanym 
podpisem elektronicznym) lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym 
lub podpisem osobistym. 
8. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim. Każdy dokument składający się na ofertę 
powinien być czytelny. 
9. Jeśli oferta zwiera informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 
16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U.2020.1913 t.j. z dnia 2020.10.30), 
Wykonawca powinien nie później niż w terminie składania ofert, zastrzec, że nie mogą one być 
udostępnione oraz wykazać, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. 
10. Informacje te powinny zostać złożone w osobnym pliku wraz z jednoczesnym zaznaczeniem 

polecenia „Załącznik stanowiący tajemnice przedsiębiorstwa” a następnie wraz z 
plikami stanowiącymi jawną cześć skompresować do jednego pliku archiwum (ZIP), 
nie większego niż 150Mb. Opatrzenie pliku zawierającego skompresowane dokumenty 
odpowiednim podpisem jest równoznaczne z opatrzeniem tym podpisem wszystkich dokumentów 
zawartych w tym pliku. 

11. Zgodnie z tym przepisem przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się nieujawnione do 
wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub 
inne informacje, posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne 
działania w celu zachowania ich poufności. 
Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Prawo 
zamówień publicznych, tj: 
- nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej działalności 
gospodarczej albo miejscach zamieszkania wykonawców, których oferty zostały otwarte; 
- cenach lub kosztach zawartych w ofertach. 

12. Zamawiający zaleca, aby stosowne zastrzeżenie Wykonawca złożył na formularzu ofertowym. 
13. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za ujawnienie informacji stanowiących tajemnicę 
przedsiębiorstwa, jeżeli Wykonawca nie zastosuje się do powyższych wymagań. 
14. Zamawiający informuje, że w przypadku, kiedy wykonawca otrzyma od niego wezwanie w trybie 
art. 224 ustawy Pzp, a złożone przez niego wyjaśnienia i/lub dowody stanowić będą tajemnicę 
przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji Wykonawca ma prawo 
zastrzec je jako tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca oprócz samego zastrzeżenia winien wykazać, 
że dane informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. 



Specyfikacja Warunków Zamówienia  
„Rozbudowa i modernizacja stacji uzdatniania wody przy ulicy Muzealnej oraz pompowni 

ścieków przy ulicy Obozowej w Łambinowicach” 

23 
 

 

15. W celu złożenia oferty oraz jej zaszyfrowania należy zarejestrować (zalogować) się na Platformie i 
postępować zgodnie z instrukcjami dostępnymi u dostawcy rozwiązania informatycznego pod 
adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl  
16. Przed upływem terminu składania ofert, Wykonawca może wprowadzić zmiany do złożonej oferty 
lub wycofać ofertę. W tym celu należy w systemie Platformy kliknąć przycisk „Wycofaj ofertę”. 
Zmiana oferty następuje poprzez wycofanie oferty oraz jej ponownym złożeniu. 
17. Podmiotowe środki dowodowe lub inne dokumenty, w tym dokumenty potwierdzające 
umocowanie do reprezentowania, sporządzone w języku obcym przekazuje się wraz z tłumaczeniem 
na język polski. Tłumaczenie powinno być dokonane przez tłumacza przysięgłego z listy dostępnej na 
stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości. 
18. W przypadku gdy podmiotowe środki dowodowe, przedmiotowe środki dowodowe, inne 
dokumenty, lub dokumenty potwierdzające umocowanie do reprezentowania odpowiednio 
wykonawcy, wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego, podmiotu 
udostępniającego zasoby na zasadach określonych w art. 118 ustawy lub podwykonawcy 
niebędącego podmiotem udostępniającym zasoby na takich zasadach, zwane dalej "dokumentami 
potwierdzającymi umocowanie do reprezentowania", zostały wystawione przez upoważnione podmioty 
inne niż wykonawca, wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, podmiot 
udostępniający zasoby lub podwykonawca, zwane dalej "upoważnionymi podmiotami", jako dokument 
elektroniczny, przekazuje się ten dokument. 
 
W przypadku gdy podmiotowe środki dowodowe, przedmiotowe środki dowodowe, inne dokumenty, 
lub dokumenty potwierdzające umocowanie do reprezentowania, zostały wystawione przez 
upoważnione podmioty jako dokument w postaci papierowej, przekazuje się cyfrowe odwzorowanie 
tego dokumentu opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub 
podpisem osobistym, poświadczające zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci 
papierowej. 
 
Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania dokumentów z dokumentem w postaci papierowej, 
dokonuje w przypadku: 
1) podmiotowych środków dowodowych oraz dokumentów potwierdzających umocowanie do 
reprezentowania - odpowiednio wykonawca, wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie 
zamówienia, podmiot udostępniający zasoby lub podwykonawca, w zakresie podmiotowych środków 
dowodowych lub dokumentów potwierdzających umocowanie do reprezentowania, które każdego z 
nich dotyczą; 
2) przedmiotowych środków dowodowych - odpowiednio Wykonawca lub Wykonawca wspólnie 
ubiegający się o udzielenie zamówienia; lub notariusz; 
3) innych dokumentów - odpowiednio Wykonawca lub Wykonawca wspólnie ubiegający się o 
udzielenie zamówienia, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą. 
Przez cyfrowe odwzorowanie, należy rozumieć dokument elektroniczny będący kopią elektroniczną 
treści zapisanej w postaci papierowej, umożliwiający zapoznanie się z tą treścią i jej zrozumienie, bez 
konieczności bezpośredniego dostępu do oryginału. 
19. Podmiotowe środki dowodowe, w tym oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy, 
oraz zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, przedmiotowe środki dowodowe, 
niewystawione przez upoważnione podmioty, oraz pełnomocnictwo przekazuje się w postaci 
elektronicznej i opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub 
podpisem osobistym. 
 
W przypadku gdy podmiotowe środki dowodowe, w tym oświadczenie, o którym mowa w art. 117 
ust. 4 ustawy, oraz zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, niewystawione przez 
upoważnione podmioty lub pełnomocnictwo, zostały sporządzone jako dokument w postaci papierowej 
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i opatrzone własnoręcznym podpisem, przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu 
opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, 
poświadczającym zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej. 
 
Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej, dokonuje w 
przypadku: 
 
1) podmiotowych środków dowodowych - odpowiednio wykonawca, wykonawca wspólnie ubiegający 
się o udzielenie zamówienia, podmiot udostępniający zasoby lub podwykonawca, w zakresie 
podmiotowych środków dowodowych, które każdego z nich dotyczą; lub notariusz; 
 
2) przedmiotowego środka dowodowego, dokumentu, oświadczenia, o którym mowa w art. 117 ust. 
4 ustawy, lub zobowiązania podmiotu udostępniającego zasoby - odpowiednio wykonawca lub 
wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia; lub notariusz; 
 
3) pełnomocnictwa – mocodawca; lub notariusz. 
20. Wszystkie koszty związane z uczestnictwem w postępowaniu, w szczególności z przygotowaniem i 
złożeniem oferty ponosi Wykonawca składający ofertę. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów 
udziału w postępowaniu. 
 

XV. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTY 

DLA CZ.I, CZ.II 
1. Oferta wykonawcy powinna zawierać cenę ryczałtową zgodnie z poniższymi uwagami. 
2. Podstawą obliczenia ceny za roboty budowlane jest opis przedmiotu zamówienia (dokumentacja 

projektowa) przedmiar robót, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, 
które stanowią integralną część niniejszej SWZ oraz przepisy dotyczące VAT. 

3. Cena objęta ryczałtem musi obejmować koszty wszystkich następujących po sobie czynności 
niezbędnych dla zapewnienia zgodności wykonania tych robót z dokumentacją projektową i 
wymaganiami podanymi w szczególności w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru 
Robót, przedmiar robót, wzór umowy oraz zakres wynikający z własnej kalkulacji robót 
tymczasowych i prac towarzyszących nie objętych dokumentacją z uwzględnieniem wszystkich 
potencjalnych ryzyk ekonomicznych jakie mogą wystąpić przy realizacji przedmiotu umowy, a 
wynikających z okoliczności , których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. Tym 
samym w cenie oferty należy uwzględnić wszystkie koszty ewentualnych robót nieujętych w 
SWZ, a koniecznych do wykonania ze względu na sztukę budowlaną, zasady wiedzy technicznej, 
rygory technologiczne i obowiązujące przepisy prawa. Przedmiary stanowią jedynie materiał 
pomocniczy do kalkulacji ceny ofertowej. 

4. Cena objęta ryczałtem musi zawierać wszelkie opłaty, jakie wykonawca zobowiązany jest 
ponieść w związku z realizacją zamówienia, w tym opłaty za zajęcie pasa drogowego, za 
wycinkę drzew- jeśli wystąpią. 

5. Wykonawca zobowiązany jest do określenia ceny ofertowej za realizację przedmiotu zamówienia 
na formularzu ofertowym, stanowiącym załącznik nr 1 do SWZ wraz ze szczegółowym wyliczeniem 
ceny brutto. 

6. Cena winna być wyrażona w złotych (PLN) cyfrowo i słownie z dokładnością do dwóch miejsc po 
przecinku.  

7. Cenę brutto oferty należy wyliczyć zgodnie z obowiązującymi stawkami podatku VAT, 
prawidłowe ustalenie podatku VAT należy do obowiązków wykonawcy, zgodnie z przepisami 
ustawy o podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowym. 
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8. Wykonawca wraz z ofertą składa informację, że wybór oferty będzie prowadzić do powstania u 
zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004r. o podatku od 
towaru i usług (Dz.U.2020.106 t.j. z dnia 200.01.23), wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub 
usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując 
ich wartość bez kwoty podatku albo informację o tym, że wybór oferty nie będzie prowadzić do 
powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego (zawartą we wzorze formularza oferty). 

9. Rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą usług odbywać się będą w złotych polskich, 
Zamawiający nie przewiduje rozliczeń w walutach obcych. 

10. Cena ryczałtowa określona przez Wykonawcę zostaje ustalona na okres ważności umowy i nie 
będzie podlegała zmianom. 

11. Zamawiający wymaga, aby przedmiot umowy został zrealizowany i kalkulowany na podstawie 
wszystkich wyjaśnień, zmian SWZ oraz dokumentów stanowiących „Opis Przedmiotu 
Zamówienia”. 

12. Sposób zapłaty i rozliczenia za realizację niniejszego zamówienia określone zostały we wzorze 
umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

13. W przypadku ujawnienia przez Wykonawcę ewentualnych błędów (wad) występujących w 
dokumentacji projektowej, specyfikacjach technicznych lub przedmiarach robót Wykonawca 
powinien zgłosić zaistniały FAKT Zamawiającemu przed terminem składania ofert.  
 

XVI. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM 
 
1. Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia swojej oferty wadium w wysokości: 
 - Dla CZ.I zamówienia 23 000 tys. zł (słownie: dwadzieścia trzy tysiące złotych 00/100). 
 - Dla Cz.II zamówienia 4 000 tys. zł (słownie: cztery tysiące złotych 00/100). 
2. Jeżeli wykonawca będzie przystępować do dwóch części zamówienia zobowiązany jest wnieść 
wadium dla każdej części zamówienia. 
3. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. 
4. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku formach przewidzianych w art.97 ust.7: 

1) w pieniądzu 
2) gwarancjach bankowych, 
3) gwarancjach ubezpieczeniowych, 
4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust.5 pkt 2 ustawy z 
dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 
2019 r. poz. 310, 836 i 1572). 

5. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego:  
Bank Spółdzielczy Prudnik Filia Łambinowice Nr 89 8905 1010 9001 0012 5413 0001 

tytułem: „wadium – „Rozbudowa i modernizacja stacji uzdatniania wody przy ulicy 
Muzealnej oraz pompowni ścieków przy ulicy Obozowej w Łambinowicach” ZP.271.6.2022 
W przypadku wadium wnoszonego w pieniądzu, jako termin wniesienia wadium przyjęty 
zostaje termin uznania kwoty na rachunku Zamawiającego. Zaleca się, aby Wykonawca dołączył do 
oferty dowód wpłaty wadium- potwierdzający dokonanie przelewu. W formularzu ofertowym – 
załącznik nr 1 do SWZ należy podać numer konta, na jakie Zamawiający dokona zwrotu wadium. 
 
6. Wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji musi być złożone jako oryginał 
gwarancji lub poręczenia w postaci elektronicznej, opatrzone kwalifikowanym podpisem 
elektronicznym przez wystawcę poręczenia lub gwarancji i spełniać co najmniej poniższe 
wymagania: 

1)  musi obejmować odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez 
Wykonawcę określone w ustawie p.z.p.  
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2)  z jej treści powinno jednoznacznej wynikać zobowiązanie gwaranta do zapłaty całej kwoty 
wadium; 

3)  powinno być nieodwołalne i bezwarunkowe oraz płatne na pierwsze żądanie; 
4)  termin obowiązywania poręczenia lub gwarancji nie może być krótszy niż termin związania 

ofertą (z zastrzeżeniem, iż pierwszym dniem związania ofertą jest dzień składania ofert);  
5)  w treści poręczenia lub gwarancji powinna znaleźć się nazwa oraz numer przedmiotowego 

postępowania; 
6)  beneficjentem poręczenia lub gwarancji jest: Gmina Łambinowice;  
7)  w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (art. 58 

p.z.p.), Zamawiający wymaga, aby poręczenie lub gwarancja obejmowała swą treścią (tj. 
zobowiązanych z tytułu poręczenia lub gwarancji) wszystkich Wykonawców wspólnie 
ubiegających się o udzielenie zamówienia lub aby z jej treści wynikało, że zabezpiecza ofertę 
Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum); 

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

XVII. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 
CZ. I, CZ.II 

1. Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 30 dni, tj. do dnia 12.05.2022 r. Bieg terminu 
związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 

2. W przypadku gdy wybór najkorzystniejszej oferty nie nastąpi przed upływem terminu związania 
ofertą wskazanego w ust. 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 30 dni.  Przedłużenie terminu związania ofertą wymaga 
złożenia przez wykonawcę pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu 
związania ofertą. 

3. Odmowa wyrażenia zgody na przedłużenie terminu związania ofertą nie powoduje utraty wadium. 
 
 

XVIII. SPOSÓB I TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 
1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę z możliwością wyboru na I, II część lub obu części 

jednocześnie. 
2. Treść oferty musi odpowiadać treści SWZ. 
3. Ofertę należy złożyć poprzez Platformę do dnia 13.04.2022 do godziny 11:00. 
4. Za datę przekazania oferty przyjmuje się datę jej przekazania na ePUAP. 
5. Otwarcie ofert następi w dniu 13.04.2022 r. o godzinie 11:30   
6. W przypadku awarii systemu teleinformatycznego, powodującej brak możliwości otwarcia ofert w 

wyznaczonym terminie, otwarcie ofert nastąpi niezwłocznie po usunięciu awarii. Zamawiający 
poinformuje o zmianie terminu otwarcia ofert na stronie internetowej: 
https://bip.lambinowice.pl/1513/454/zamowienia-powyzej-130-tys-zl-netto.html  

7. Otwarcie ofert jest niepubliczne, bez udziału Wykonawców. 
8. Zamawiający najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępnia się na stronie internetowej 

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

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

gospodarczej albo miejscach zamieszkania wykonawców, których oferty zostały otwarte;  
2) cenach lub kosztach zawartych w ofertach. 
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XIX. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY 
WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW 
I SPOSOBU OCENY OFERT 

CZ.I, CZ.II 
Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które zostaną złożone przez Wykonawców 
niewykluczonych przez Zamawiającego z niniejszego postępowania oraz nie zostaną odrzucone przez 
Zamawiającego. 
Zamawiający wykonuje po ocenie ofert pod względem przedmiotowym (weryfikacja zgodności oferty z 
przedmiotem zamówienia, prawidłowość złożenia oświadczeń woli, poprawienie omyłek, badanie w 
zakresie zastrzeżenia tajemnicy przedsiębiorstwa, badanie w kierunku rażąco niskiej ceny itp.) oraz po 
ustaleniu na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w dokumentach zamówienia, rankingu 
wykonawców i wyłonieniu wykonawcy, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą. 
Zamawiający po wyłonieniu Wykonawcy wzywa go do złożenia podmiotowych środków dowodowych 
zgodnie z art.274 Pzp. 
1. Kryteria oceny ofert: 
 

a) Cena brutto „C” – waga kryterium: 60%, maksymalna ilość pkt. 60  
Ocena kryterium „cena” odbędzie się na podstawie ceny brutto podanej w ofercie. Ilość 
punktów zostanie obliczona wg wzoru: 

 
                 najniższa oferowana cena spośród wszystkich ważnych ofert 
  C =  …………………………………..…….………………………………… x 60pkt 

      cena badanej oferty 
 
 

C- liczba otrzymanych punktów w kryterium cena ofertowa brutto 
 

Osiągnięta wartość procentowa według powyższego wzoru będzie odpowiadała uzyskanej liczbie 
punktów. Maksymalnie w tym kryterium można uzyskać 60 punktów. 
 

b) Okres gwarancji – waga 40%, maksymalna ilość pkt. 40 
- 36 miesięcy - 0 pkt 
- 60 miesięcy – 40 punktów   

W przypadku zaoferowania gwarancji pomiędzy 36 a 60 miesięcy Wykonawca otrzyma 
pkt. wg wzoru:  

                 Okres gwarancji oferty ocenianej 
  G =  …………………………………..…….………………………………… x 40pkt 

najdłuższy zaoferowany okres gwarancji 
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G- liczba otrzymanych punktów w kryterium długości okresu 
gwarancji 
 
 

Ocena ofert przy zastosowaniu kryterium numer 2 zostanie dokonana przez Zamawiającego na 
podstawie informacji zamieszczonych przez Wykonawcę w formularzu oferty. Wykonawca 
zobowiązany jest samodzielnie wpisać w Formularzu oferty oferowany okres gwarancji 36 miesięcy 
lub 60 miesięcy. 
 W przypadku zaoferowania przez Wykonawcę dłuższego okresu gwarancji niż 60 
miesięcy Zamawiający do oceny oferty przyjmie okres 60 miesięcy.  
W przypadku zaoferowania przez Wykonawcę długości gwarancji krótszego niż 36 m-cy, 
Zamawiający ofertę odrzuci. W przypadku, gdy Wykonawca w ogóle nie wskaże w ofercie 
oferowanego okresu gwarancji Zamawiający przyjmie, że Wykonawca nie oferuje 
gwarancji, i ofertę odrzuci. 
 
2. Wynik 
Uzyskana z wyliczenia ilość punktów w poszczególnych kryteriach zostanie ostatecznie ustalona 
z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku z zachowaniem zasady zaokrągleń matematycznych. 
 
Ostateczna ilość punktów zostanie obliczona poprzez zsumowanie punktów uzyskanych 
w poszczególnych kryteriach według wzoru: 

LP=C+G 
 
Wybrana zostanie oferta, która uzyska najwyższą ilość punktów. 
 
Oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans (maksymalna liczba przyznanych punktów w oparciu 
o ustalone kryteria) zostanie uznana za najkorzystniejszą, pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane 
zgodnie z ilością uzyskanych punktów. Zamawiający udzieli zamówienie Wykonawcy, którego oferta 
odpowiada wymaganiom ustawy Pzp i niniejszej SWZ oraz zostanie uznana za najkorzystniejszą. 
 
 

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

CZ.I, CZ.II 
1. Zamawiający podpisze umowę, której wzór stanowi załącznik nr 5 do niniejszej SWZ 

z Wykonawcą, który przedłoży najkorzystniejszą ofertę z punktu widzenia kryteriów przyjętych 
w niniejszej specyfikacji, w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o 
wyborze najkorzystniejszej oferty. 

2. Termin zawarcia umowy zostanie określony z Wykonawcą po wyborze najkorzystniejszej oferty. 
3. Termin ten może ulec zmianie w przypadku złożenia przez któregoś z Wykonawców odwołania. 
4. O nowym terminie zawarcia umowy Wykonawca zostanie poinformowany po zakończeniu 

postępowania odwoławczego. 
5. Przed podpisaniem umowy Zamawiający będzie wymagała od Wykonawcy, którego oferta została 

wybrana, wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5 % ceny 
całkowitej podanej w ofercie. 

6. Wykonawca przed podpisaniem umowy przedłoży zamawiającemu polisę ubezpieczeniową od 
odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem umowy, 
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na kwotę nie mniejszą niż wskazana w ofercie wykonawcy brutto. W przypadku gdy polisa 
obejmuje okres krótszy niż okres realizacji umowy, Wykonawca zobowiązany jest do zachowania 
ciągłości ubezpieczenia na wymaganą kwotę oraz przedkładania kopii kolejnych polis. W 
przypadku niedostarczenia Zamawiającemu polis lub/i ich kontynuacji, Zamawiający uprawniony 
jest naliczenia kar umownych określonych w umowie. 

7. Przed zawarciem umowy wykonawca, którego oferta została wybrana zobowiązany będzie do 
dostarczenia:  
 kserokopii uprawnień wraz aktualnym zaświadczeniem o przynależności do 

odpowiedniej Izby osób wskazanych w wykazie osób (załącznik nr 9), 
 dokumentu potwierdzającego wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania 

umowy, 
 kosztorysu sporządzony w formie uproszczonej, wskazujący wyliczenie ceny 

ofertowej podanej w ofercie,  
 W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia 

przed podpisaniem umowy zobowiązany jest do przedłożenia umowy regulującej 
współpracę Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, 

 polisy ubezpieczeniowej od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej 
działalności związanej z przedmiotem umowy. 

8. Osoby reprezentujące Wykonawcę przy podpisywaniu umowy powinny posiadać ze sobą 
dokumenty potwierdzające ich umocowanie do reprezentowania Wykonawcy, o ile umocowanie 
to nie będzie wynikać z dokumentów załączonych do oferty. 

9. W przypadku oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 
zamówienia Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy przedstawienia umowy 
regulującej współpracę tych Wykonawców. Umowa taka winna określać strony umowy, cel 
działania, sposób współdziałania, zakres prac przewidzianych do wykonania każdemu z nich, 
wskazanie, który z członków konsorcjum jest upoważniony do rozliczeń z Zamawiającym 
(wystawiania faktur w imieniu konsorcjum), solidarną odpowiedzialność za wykonanie 
zamówienia, oznaczenie czasu trwania konsorcjum (obejmującego okres realizacji przedmiotu 
zamówienia, gwarancji i rękojmi), wykluczenie możliwości wypowiedzenia umowy konsorcjum 
przez któregokolwiek z jego członków do czasu wykonania zamówienia. 

10. Wykonawca będzie zobowiązany do podpisania umowy w miejscu i terminie wskazanym przez 
Zamawiającego. 

11. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie 
zamówienia publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania 
umowy, Zamawiający może dokonać ponownego badania i oceny ofert spośród ofert pozostałych 
w postępowaniu Wykonawców albo unieważnić postępowanie.  

 
 

XXI. ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 
DLA CZ.I, II 
1. Informacje ogólne. 

1) Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania 
umowy. 

2) Wykonawca zobowiązany jest wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy przed 
podpisaniem umowy. 

2. Wysokość zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 
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Zamawiający ustala zabezpieczenie należytego wykonania umowy zawartej w wyniku 
postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia w wysokości 5 % ceny całkowitej (brutto) 
podanej w ofercie.  

3. Forma zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 
1) Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wniesione według wyboru Wykonawcy 

w jednej lub w kilku następujących formach: 
a) pieniądzu; 
b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej 

z tym, że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym; 
c) gwarancjach bankowych; 
d) gwarancjach ubezpieczeniowych; 
e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy 

z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 
Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: 
Bank Spółdzielczy Prudnik Filia Łambinowice Nr 89 8905 1010 9001 0012 5413 0001 
tytułem: „Rozbudowa i modernizacja stacji uzdatniania wody przy ulicy Muzealnej oraz 
pompowni ścieków przy ulicy Obozowej w Łambinowicach”. Jeżeli zabezpieczenie wniesiono 
w pieniądzu, Zamawiający przechowuje je na oprocentowanym rachunku bankowym. 

2) Zabezpieczenie w formach wymienionych w pkt 3 od „b” do „e” musi być wystawione na 
Zamawiającego. 

3) Z treści gwarancji (poręczenia) musi jednoznacznie wynikać, jaki jest sposób reprezentacji 
Gwaranta/Poręczyciela. Gwarancja (Poręczenie) musi być podpisana/e przez upoważnionego 
(upełnomocnionego) przedstawiciela Gwaranta/Poręczyciela. Do gwarancji (poręczenia) należy 
dołączyć na piśmie dokumenty, z których wynika stosowne upoważnienie (upełnomocnienie) 
wraz z kompletem dokumentów w przypadku udzielania dalszych pełnomocnictw wykazujących 
umocowanie do działania w imieniu Gwaranta (Poręczyciela) w postaci oryginału lub kopii 
poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli 
w imieniu Gwaranta (Poręczyciela), bądź uwierzytelnioną przez notariusza. Podpis winien być 
sporządzony w sposób umożliwiający jego identyfikację np. złożony wraz z imienną pieczątką 
lub czytelny (z podaniem imienia i nazwiska).  

4) Z treści gwarancji winno wynikać nieodwołalne i bezwarunkowe zobowiązanie Gwaranta 
(Poręczyciela) do zapłaty Zamawiającemu pełnej kwoty zabezpieczenia z tytułu niewykonania 
lub nienależytego wykonania umowy w tym z tytułu naliczonych Wykonawcy kar określonych w 
umowie w tym z powodu opóźnienia, na każde pierwsze, pisemne żądanie Zamawiającego 
wzywające do zapłaty kwoty zabezpieczenia i zawierające oświadczenie o niespełnieniu przez 
Wykonawcę zobowiązań wobec Zamawiającego wynikających z zawartej umowy. Wypłata winna 
nastąpić w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Gwaranta (Poręczyciela) wezwania do 
zapłaty. W treści gwarancji (poręczenia) Gwarant (Poręczyciel) nie może uzależniać dokonania 
zapłaty od spełnienia przez beneficjenta (Zamawiającego) dodatkowych warunków (np. żądania 
złożenia wezwania np. tylko w formie listu poleconego czy kurierem) albo przedłożenia 
dodatkowych dokumentów (oprócz dokumentu potwierdzającego umocowanie osób do 
występowania w imieniu Zamawiającego z żądaniem zapłaty). 

5) Gwarancja (poręczenie) powinna zawierać zastrzeżenia gwaranta (poręczyciela), że pisemne 
żądanie zapłaty musi być przedstawione za pośrednictwem Banku prowadzącego rachunek 
Zamawiającego, w celu potwierdzenia, że podpisy złożone na pisemnym żądaniu należą do osób 
uprawnionych do zaciągania zobowiązań majątkowych w imieniu Zamawiającego. 
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6) Gwarancja (poręczenie) nie może zawierać zastrzeżenia gwaranta (poręczyciela), że 
odpowiedzialność gwaranta (poręczyciela) z tytułu gwarancji (poręczenia) jest wyłączona 
w stosunku do jakiejkolwiek zmiany. 

7) Do zmiany formy zabezpieczenia umowy w trakcie realizacji umowy stosuje się art. 451 
Ustawy Pzp. 

8) Jeżeli okres ważności zabezpieczenia należytego wykonania umowy jest krótszy niż wymagany 
okres jego ważności, Wykonawca jest zobowiązany ustanowić nowe zabezpieczenie należytego 
wykonania Umowy nie później niż na 30 dni przed wygaśnięciem ważności dotychczasowego 
zabezpieczenia. 

9) Jeżeli Wykonawca w terminie, o którym mowa w pkt.9 nie przedłoży Zamawiającemu nowego 
zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Zamawiający będzie uprawniony do zrealizowania 
dotychczasowego Zabezpieczenia w trybie wypłaty całej kwoty, na jaką w dacie wystąpienia z 
roszczeniem opiewać będzie dotychczasowe zabezpieczenie, z tytułu nienależytego wykonania 
Umowy. 

4. Zwrot zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 
Szczegółowe warunki zwrotu zabezpieczenia uregulowano w art. 453 Ustawy Pzp oraz w 
umowie stanowiącej załącznik do SWZ. 

 
 

XXII. INFORMACJE O TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY ORAZ MOŻLIWOŚCI JEJ 
ZMIAN 

CZ.I,II 

1. Wybrany Wykonawca jest zobowiązany do zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego na 
warunkach określonych we Wzorze Umowy, stanowiącym Załącznik nr 5 do SWZ. 

2. Zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym 
w ofercie. 

3. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy określonej w art.455 ustawy PZP. 
4. Zmiana umowy wymaga dla swej ważności, pod rygorem nieważności, zachowania formy pisemnej. 
5. Zmiany przewidziane w umowie mogą być inicjowane przez Zamawiającego lub przez Wykonawcę. 

Szczegółowy zakres zmian określa załącznik nr 5 do SWZ. 
 

 

XXIII. ZALICZKA NA POCZET WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

CZ.I,CZ.II 
1. Zamawiający obligatoryjnie udziela Wykonawcy zaliczki na poczet wykonania zamówienia o wartości 
nie mniejszej niż 5% wartości wynagrodzenia brutto określonego w umowie z wykonawcą, z 
zastrzeżeniem, iż: 
 - Dla I części zamówienia po upływie 4 miesięcy od dnia podpisania umowy z Wykonawcą; 
-  Dla II części zamówienia po upływie 2 miesięcy od dnia podpisania umowy z Wykonawcą. 
3. Zamawiający nie będzie udzielać kolejnych zaliczek. 
4. Zamawiający nie żąda od Wykonawców wniesienia zabezpieczenia zaliczki. 
5. Szczegółowe zasady udzielania zaliczek i rozliczenia określa projekt umowy stanowiący załącznik nr 
5 do SWZ wraz z harmonogramem-rzeczowo-finansowym. 
 

XXIV. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH 
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WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 

CZ.I, II 

1. Środki ochrony prawnej określone w niniejszym dziale przysługują wykonawcy, uczestnikowi 
konkursu oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia lub 
nagrody w konkursie oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez 
zamawiającego przepisów ustawy p.z.p.  

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie 
zamówienia lub ogłoszenia o konkursie oraz dokumentów zamówienia przysługują również 
organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15 p.z.p. oraz Rzecznikowi Małych 
i Średnich Przedsiębiorców. 

3. Odwołanie przysługuje na: 
1) niezgodną z przepisami ustawy czynność zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia, o zawarcie umowy ramowej, dynamicznym systemie zakupów, systemie 
kwalifikowania wykonawców lub konkursie, w tym na projektowane postanowienie umowy; 
 
2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, o zawarcie umowy ramowej, 
dynamicznym systemie zakupów, systemie kwalifikowania wykonawców lub konkursie, do której 
zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy; 
 
2) zaniechanie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia lub zorganizowania 

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

4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej. Odwołujący przekazuje kopię 
odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby 
mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. 

5. Odwołanie wobec treści ogłoszenia lub treści SWZ wnosi się w terminie 5 dni od dnia 
zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub treści SWZ na stronie 
internetowej. 

6. Odwołanie wnosi się w terminie: 
1) 5 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego 

wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji 
elektronicznej, 

2) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego 
wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w pkt 1). 

7. Odwołanie w przypadkach innych niż określone w pkt 5 i 6 wnosi się w terminie 5 dni od dnia, w 
którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o 
okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. 

8.   Na orzeczenie Izby oraz postanowienie Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy 
p.z.p., stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. 

9. W postępowaniu toczącym się wskutek wniesienia skargi stosuje się odpowiednio przepisy ustawy 
z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego o apelacji, jeżeli przepisy niniejszego 
rozdziału nie stanowią inaczej. 

10. Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie - sądu zamówień publicznych, zwanego dalej 
"sądem zamówień publicznych". 

11. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby, w terminie 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia 
Izby lub postanowienia Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy p.z.p., przesyłając 
jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora 
wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe jest 
równoznaczne z jej wniesieniem. 
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12. Prezes Izby przekazuje skargę wraz z aktami postępowania odwoławczego do sądu zamówień 
publicznych w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania. 

 

XXV. INFORMACJA O PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIENIACH, CZ.I,II 

Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art.  214 ust.1 pkt 7 i 8 pzp. 

 

XXVI. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych, CZ.I,II 

 

XXVII. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej, CZ.I,II 

 

XXVIII. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej oraz złożenia ofert w 
postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia katalogów elektronicznych do 
ofert, CZ.I,II 

 

XXIX. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu, 
CZ.I,II 

 

XXX. Zamawiający nie przewiduje stosowania wymagań, o których mowa w art. 
95 oraz 96 ust.2 pkt 2 pzp, CZ.I,II 

 

XXXI. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają przepisy ustawy prawo 
zamówień publicznych oraz kodeks cywilny, CZ.I,II 

 

XXXII. Załączniki 

 
Załączniki (dokumenty) składane wraz z ofertą: 
Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy 
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Załącznik nr 2 - Oświadczenie z art. 125 ust 1 ustawy Pzp – o niepodleganiu wykluczeniu 
Załącznik nr 3 - Oświadczenie z art. 125 ust 1 ustawy Pzp – o spełnieniu warunków w postępowaniu 
Załącznik nr 6 -wzór zobowiązania podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych 
zasobów (jeżeli dotyczy) 
Załącznik nr 7 – oświadczenie, które roboty budowlane wykonają poszczególni Wykonawcy wspólnie 
ubiegający się o udzieleni zamówienia (jeżeli dotyczy) 
Załączniki stanowiące integralną część specyfikacji: 
Załącznik nr 5 - Wzór umowy 
Załącznik nr 10 – Dokumentacja Projektowa wraz z STWIOR 
Załącznik nr 12 – Przedmiar robót 
Załącznik nr 11 - Instrukcja użytkownika systemu miniPortal 
Załączniki (dokumenty) składana na wezwanie Zamawiającego: 
Załącznik nr 8 – Wykaz wykonanych robót budowlanych. 
Załącznik nr 9 - Wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego. 
Załącznik nr 4 - Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy 
kapitałowej 
Załączniki do wzoru umowy: 
Załącznik nr 1 – karta gwarancyjna  
Załącznik nr 2 – oświadczenie Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy 
Załącznik nr 3 – harmonogram terminowo-rzeczowo-finansowy 
 

 

____ 
* Wyjaśnienie: informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego administratora 
lub podmiotu przetwarzającego istnieje obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych. 
** 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. 
*** 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. 

 
 
 
 
 
 


