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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:519837-2020:TEXT:PL:HTML

Polska-Strzelce Opolskie: Roboty budowlane
2020/S 212-519837

Ogłoszenie o zamówieniu – zamówienia sektorowe

Roboty budowlane

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/25/UE
Sekcja I: Podmiot zamawiający
I.1) Nazwa i adresy

Oficjalna nazwa: Strzeleckie Wodociągi i Kanalizacja Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Krajowy numer identyfikacyjny: PZP/W-349/10/2020
Adres pocztowy: ul. Mickiewicza 10
Miejscowość: Strzelce Opolskie
Kod NUTS: PL524 Opolski
Kod pocztowy: 47-100
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Małgorzata Sokołowska
E-mail: m.sokolowska@swik.com.pl 
Tel.:  +48 774612708-34
Faks:  +48 774612708
Adresy internetowe:
Główny adres: www.swik.com.pl

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod 
adresem: http://swik.com.pl/przetargi-2/
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za 
pośrednictwem: https://miniportal.uzp.gov.pl/WykonawcyGlowna.aspx
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej

I.6) Główny przedmiot działalności
Sektor wodny

Sekcja II: Przedmiot
II.1) Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1) Nazwa:
Modernizacja sieci wodociągowychi kanalizacyjnych etap III w Strzelcach Op. 2 części-kontrakt 10
Numer referencyjny: PZP/W-349/10/2020

II.1.2) Główny kod CPV
45000000 Roboty budowlane

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane

II.1.4) Krótki opis:
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Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na realizacji inwestycji pn.:
Modernizacja systemu sieci wodociągowych i kanalizacyjnych – Etap III w Strzelcach Opolskich-2 części 
(kontrakt 10), w tym:
Część nr 1: Przebudowa i budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Mickiewicza w Strzelcach Opolskich.
Część nr 2: Przebudowa i budowa sieci wodociągowej oraz przebudowa i remont sieci kanalizacji sanitarnej w 
ul. Opolskiej i Krakowskiej w Strzelcach Opolskich.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia część III dostępny 
na stronie www.swik.com.pl

II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość

II.1.6) Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części
Maksymalna liczba części, które mogą zostać udzielone jednemu oferentowi: 2

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Przebudowa i budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Mickiewicza w Strzelcach Opolskich
Część nr: 1

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
45230000 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, 
autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL52 Opolskie
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Polska, województwo opolskie, powiat strzelecki, gmina Strzelce Opolskie, miasto Strzelce Opolskie, ul. 
Mickiewicza

II.2.4) Opis zamówienia:
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Realizacja zadania (robót budowlanych) pn.:
„Przebudowa i budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Mickiewicza w Strzelcach Opolskich” obejmująca:
— rurociąg kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej DN 315 PVC-U SN8 lita – ok. 327,87 mb (wykop otwarty),
— rurociąg kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej DN 315 PVC-U SN8 lita – ok. 12,18 mb, (Craking)
— budowę studni betonowych DN1200 – ok. 7 szt
— przebudowa odgałęzień kanalizacyjnych DN 160 – ok. 22 szt
— przebudowa odgałęzień kanalizacyjnych DN 200 – ok. 3 szt
— demontaż istniejących studni oraz istniejącego kanału kanalizacji sanitarnej
— odtworzenie nawierzchni bitumicznej w drodze powiatowej – ok. 2 959,30 m2
— odtworzenie nawierzchni bitumicznej w drodze krajowej – ok. 56,30 m2
Pełny zakres robót budowlanych części nr 1 opisany jest w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, 
wydanych decyzjach administracyjnych, w tym decyzjach Zarządców Dróg oraz w niżej wymienionych 
dokumentacjach projektowych:
1. Projekt budowlany – Przebudowa kanalizacji sanitarnej w ul. Mickiewicza w Strzelcach Opolskich – Projekt 
zatwierdzony przez Starostwo Powiatowe w Strzelcach Opolskich-autor-PHU ORTUS Janusz Fengler 
Wykonawstwo – Nadzory – Projektowanie - Eksploatacje.
2 Projekt budowlany – Przebudowa kanalizacji sanitarnej w ul. Mickiewicza w Strzelcach Opolskich (zakres w 
drodze krajowej nr 94) – Projekt zgłoszony do Wojewody Opolskiego oraz uzgodniony z GDDKiA Opole,
3 Projekt wykonawczy – Przebudowa kanalizacji sanitarnej w ul. Mickiewicza w Strzelcach Opolskich-autor PHU 
ORTUS Janusz Fengler,
4 Projekt odbudowy konstrukcji nawierzchni drogi (odtworzenie poza drogą krajową) – Przebudowa kanalizacji 
sanitarnej w ul. Mickiewicza w Strzelcach Opolskich – projekt obejmuje odtworzenia w drodze powiatowej oraz 
drodze krajowej,
5. Projekt tymczasowej zmiany organizacji ruchu dla robót wykonywanych dla inwestycji pn.: „Przebudowa 
kanalizacji sanitarnej w ul. Mickiewicza w Strzelcach Opolskich – droga powiatowa nr 2275 O ul. Mickiewicza – 
dz. 3723 Biuro Rachunkowo – Projektowe „GROSIK” mgr inż. Agnieszka Niedźwiedź,
6. Projekt organizacji ruchu na czas robót dla inwestycji pn.: „Przebudowa kanalizacji sanitarnej w ul. 
Mickiewicza w Strzelcach Opolskich – roboty w pasie drogowym drogi krajowej 94 w m. Strzelce Opolskie Biuro 
Rachunkowo Projektowe „GROSIK” mg–r inż. Agnieszka Niedźwiedź,
7. Opinia geotechniczna wraz z dokumentacją badań podłoża gruntowego oraz projektem geotechnicznym dla 
potrzeb projektu modernizacji kanalizacji sanitarnej w ul. Mickiewicza w miejscowości Strzelce Opolskie-autor- 
GEO SONDA Pracownia Geologiczna S.C.
8. Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych -autor- PHU ORTUS Janusz Fengler 
Wykonawstwo – Nadzory – Projektowanie - Eksploatacje
9. Zgłoszenia:
9.1. Zgłoszenie robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę z dnia 26.10.2016r. – Starostwo 
Powiatowe w Strzelcach Opolskich (zgłoszony termin rozpoczęcia 01.03.2018r.)
9.2. Zaświadczenie Starostwa Powiatowego w Strzelcach Opolskich, że organ nie wniósł sprzeciwu do 
przedmiotowego zgłoszenia.
9.3. Zgłoszenie robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę z dnia 29.11.2016r. (zakres w 
drodze krajowej nr 94) – Wojewoda Opolski (zgłoszony termin rozpoczęcia 01.03.2018r.
9.4. Zaświadczenie Wojewody Opolskiego, że organ nie wniósł sprzeciwu do przedmiotowego zgłoszenia.
Wyżej wymieniona dokumentacja w 1 egzemplarzu zostanie przekazana Wykonawcy podczas przekazania 
terenu budowy.
Ilekroć zachodzą różnice w treści w/w dokumentacji wówczas obowiązujące są zapisy i dane według poniższej 
kolejności:
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1. STWiORB
2. Projekt wykonawczy
3. Projekt budowlany wraz z decyzjami
4.Przedmiar robót
Uwaga: Wykonawca winien zapoznać się z warunkami lokalizacyjno – terenowymi i uwzględnić je w 
wynagrodzeniu.
Za wykonanie przedmiotu zamówienia Wykonawca otrzyma wynagrodzenie ryczałtowe zawierające wszelkie 
koszty związane z realizacją zamówienia, wynikające z dokumentacji projektowej, STWiOR, SIWZ, przedmiaru 
robót jak również niewynikające z tych dokumentów, a które Wykonawca poniesie przy wykonaniu zamówienia, 
a w szczególności koszty:
a. Pełnej obsługi geodezyjnej wykonanych robót budowlanych, wraz ze sporządzeniem inwentaryzacji 
geodezyjnej wykonanych robót i uzyskaniem potwierdzenia jej przyjęcia do Państwowych Zasobów 
Geodezyjnych,
b. Zajęcia pasa drogowego na czas wykonania robót,
c. Odtworzenia dróg zgodnie z decyzjami Zarządców Dróg i projektami wykonawczymi i warunkami 
kontraktowymi,
d. Organizacji ruchu i koniecznych objazdów na czas realizacji robót oraz opracowania projektu tymczasowej 
organizacji ruchu na drogach lub ewentualnej zmiany lub aktualizacji projektów tymczasowej organizacji ruchu 
na czas wykonania robót,
e. Uzyskania koniecznych decyzji i uzgodnień lub zmiany decyzji i uzgodnień zdezaktualizowanych właściwych 
do wykonania zamierzonych robót budowlanych, które Wykonawca uzyska w imieniu Zamawiającego, należy 
wykonać nowe uzgodnienia branżowe dla sieci gazowych, elektro-energetycznych, ciepłowniczych oraz 
telekomunikacyjnych oraz sporządzić nowe projekty organizacji ruchu.
f. Sporządzenia dokumentacji powykonawczej wykonanych robót (do każdego odbioru robót) zawierającej w 
szczególności:
• dokumentację projektową z naniesionymi zmianami,
• oświadczenie Kierownika Budowy o zakończeniu robót i wykonaniu ich zgodnie z dokumentacją projektową i 
pozwoleniem budowlanym oraz przepisami,
• oświadczenie Kierownika Budowy o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, a także, w 
razie korzystania, drogi, ulicy, sąsiedniej nieruchomości, budynku lub lokalu,
• inwentaryzację geodezyjną wykonanych robót (szkice geodezyjne i zestawienie tabelaryczne poszczególnych 
odcinków),
• informacja Geodety dotycząca usytuowania obiektu budowlanego na podstawie art. 57 ust. 1 pkt 5 ustawy 
Prawo Budowlane, że usytuowanie wykonanego obiektu budowlanego jest zgodne z zatwierdzonym projektem 
zagospodarowania działki lub terenu. Informacja powinna być podpisana przez Geodetę z oświadczeniem, 
że posiada on odpowiednie uprawnienia zawodowe uprawniające do wykonywania samodzielnej funkcji w 
dziedzinie geodezji i kartografii.
• mapę powykonawczą opieczętowaną przez Państwowy Zasób Geodezyjny (starostwo Powiatowe w 
Strzelcach Opolskich),
• dokumenty zainstalowanego wyposażenia wraz z instrukcjami eksploatacyjnymi,
• dziennik budowy (kopia dziennika budowy potwierdzona za zgodność z oryginałem w przypadku odbioru 
częściowego),
• wyniki pomiarów kontrolnych, prób oraz badań, zgodnie ze specyfikacjami technicznymi oraz obowiązującymi 
normami i przepisami wraz z oceną wartości po przeliczeniach przez osobę uprawnioną, czy uzyskany wynik 
badań spełnia wymogi określone w warunkach kontraktowych (badania zagęszczenia zasypki wykopów, 
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badania zagęszczenia podbudowy, laboratoryjnego raportu z badania próbek wyciętych z nawierzchni, badania 
szczelności sieci, badania jakości wody po dezynfekcji sieci wodociągowej),
• receptury i ustalenia technologiczne,
• protokoły odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu (grubości podsypek i obsypek piaskiem sieci, 
grubości warstw konstrukcyjnych odtworzeń, poprawność montażu armatury wodociągowej,
• dokumentację wbudowanych materiałów, uzasadniającą ich wbudowanie zgodnie z zobowiązującymi 
przepisami wraz z zestawieniem tabelarycznym,
• opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów,
• dokumentację fotograficzną dotyczącą realizowanych robót (może być w formie elektronicznej na dołączonym 
nośniku danych),
•dokumentację z przeprowadzonej inspekcji wykonanej sieci kanalizacyjnej za pomocą kamery video wraz z 
nagraniem inspekcji na nośniku elektronicznym (dot. odbiorów częściowych/końcowych);
•protokoły odbioru i przekazania robót towarzyszących właścicielom infrastruktury terenu – przełożenie linii 
telefonicznej, sieci energetycznej, sieci gazowej, oświetlenia itp.,
• potwierdzenia w formie oświadczeń wszystkich właścicieli nieruchomości przyległych do terenu inwestycji oraz 
terenów zajętych przez Wykonawcę dla składowania materiałów lub zaplecza budowy o doprowadzeniu do 
stanu pierwotnego terenów zajmowanych na czas prowadzenia robót,
• przedłożenia karty przekazanego odpadu powstałego podczas realizacji inwestycji
g. Wszelkiego rodzaju zabezpieczenia robót, a w szczególności zabezpieczenia pod względem bezpieczeństwa 
ruchu drogowego i pieszego, bhp oraz od kradzieży i dewastacji,
h. Zagospodarowania odpadów powstałych podczas realizacji robót (Wykonawca jest wytwórcą odpadów w 
rozumieniu Ustawy o odpadach z dnia 14.12.2012 r. z późn. zm.,)
i. Nadzoru archeologicznego i konserwatora zabytków,
j. Nadzoru i udziału w odbiorach przedstawicieli właścicieli infrastruktury terenu sieci energetycznych, sieci 
gazowych, linii telefonicznych itp.
k. Ubezpieczenia robót i ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej,
l. Naprawy wszelkich uszkodzeń istniejącej infrastruktury terenu spowodowanych podczas wykonywania robót.
Ponadto:
1. Wykonawca na żądanie Zamawiającego (w przypadku zaistnienia takich potrzeb) będzie przedstawiał 
raporty z realizacji przedmiotu zamówienia. Każdorazowo forma, zakres termin wykonania tych raportów będą 
przedmiotem uzgodnienia między stronami umowy.
2. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu dokumenty rozliczeniowe w 2 egzemplarzach w formie papierowej 
oraz w wersji elektronicznej.
3. Personel Wykonawcy musi posiadać biegłą znajomość języka polskiego lub Wykonawca zapewni tłumacza/y 
dla zapewnienia właściwej komunikacji między stronami umowy.
4. Wykonawca jest zobowiązany współdziałać z Zamawiającym podczas procedury uzyskiwania pozwolenia na 
użytkowanie lub procedury powiadamiania właściwych organów o zakończeniu budowy.
5. Wykonawca – przedstawiciel Wykonawcy (Kierownik Budowy, Inżynier Budowy) jest zobowiązany do 
uczestniczenia w comiesięcznych naradach (Radach Budowy) dotyczących postępu robót, podczas których 
przedstawi każdorazowo ilościowy postęp robót od ostatniego spotkania i od początku rozpoczęcia realizacji. 
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Zamawiający zastrzega możliwość organizowania Rad Budowy w terminach częstszych w przypadku 
zaistnienia okoliczności uzasadniających taką potrzebę.
6. Wykonawca w terminie 14 dni od zapłaty przez Zamawiającego wynagrodzenia wynikającego z rozliczenia 
końcowego zamówienia/kontraktu dostarczy Zamawiającemu pisemne oświadczenie, że otrzymał wszelkie 
należności pieniężne na mocy umowy lub w związku z nią.
7. W przypadku współfinansowania zadania ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu 
Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Wykonawca zastosuje w korespondencji i dokumentach używanych 
w związku z zamówieniem, przekazane przez Zamawiającego, logo i tekst o współfinansowaniu, zgodnie 
z Zasadami promocji projektów dla beneficjentów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 
2014-2020.
8. Wykonawca w terminie 10 dni od podpisania umowy dostarczy Zamawiającemu, celem zatwierdzenia, 
Program Zapewnienia Jakości.
9. Wykonawca w terminie na 2 dni przed wyznaczonym terminem podpisania umowy dostarczy Zamawiającemu 
poświadczone za zgodność z oryginałem kserokopie uprawnień osób przewidzianych do wykonywania na 
kontraktach samodzielnych funkcji technicznych.
10. Wykonawca w terminie 7 dni od podpisania umowy dostarczy Zamawiającemu oświadczenia Kierownika/ 
Kierowników Budowy wraz z właściwymi załącznikami, o podjęciu samodzielnych funkcji technicznych na 
danych częściach przedmiotu zamówienia.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: okres gwarancji (nie może być krótszy niż 36 miesięcy i nie może byc dłuższy niż 60 
miesiecy) / Waga: 10
Cena - Waga: 90

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:
W przypadku, gdyby w opisie przedmiotu zamówienia (załącznikach do SIWZ) Zamawiający określił przedmiot 
zamówienia poprzez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego 
procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego Wykonawcę, jeżeli mogłoby 
to doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych Wykonawców lub produktów dopuszcza 
się możliwość składania ofert równoważnych. Wskazane wyżej określenie przedmiotu zamówienia ma na 
celu wskazać oczekiwane standardy co do minimalnych parametrów technicznych oczekiwanych materiałów i 
urządzeń.
Przez ofertę równoważną należy rozumieć ofertę o parametrach technicznych wytrzymałościowych, 
jakościowych, wydajnościowych nie gorszych od opisu wskazanego przez Zamawiającego w opisie przedmiotu 
zamówienia. Parametry wskazane przez Zamawiającego w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru 
Robót Budowlanych (STWIORB) są parametrami minimalnymi granicznymi. Pod pojęciem „parametry” rozumie 
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się funkcjonalność, przeznaczenie, kolorystykę, strukturę, materiały, kształt, wielkość, bezpieczeństwo, 
wytrzymałość itp.
Wykonawca powołujący się na rozwiązania równoważne stosownie do dyspozycji art. 30 ust. 5 P.z.p. musi 
wykazać, że oferowane roboty budowlane, usługi i dostawy spełniają warunki określone przez Zamawiającego 
w stopniu nie gorszym. Dodatkowo opisy proponowanych materiałów, urządzeń i rozwiązań o cechach innych 
niż przyjęte w opisie przedmiotu zamówienia (projekt budowlany, projekt wykonawczy, SIWZ i STWIORB), będą 
musiały zawierać parametry techniczne wytrzymałościowe, jakościowe i wydajnościowe.
Uwaga ! Zastosowanie rozwiązań równoważnych nie może prowadzić do istotnych zmian projektów i zmian 
pozwoleń budowlanych oraz nie może pogarszać założonych przez Zamawiającego minimalnych wymogów co 
do przyjętych procesów technologicznych i parametrów wymaganych urządzeń.
W przypadku, gdy Wykonawca nie złoży w ofercie dokumentów o zastosowaniu innych materiałów i urządzeń 
równoważnych, to rozumie się przez to, że do kalkulacji ceny oferty oraz do wykonania umowy ujęto materiały i 
urządzenia zaproponowane w opisie przedmiotu zamówienia.
W przypadku, gdy Zamawiający użył w opisie przedmiotu zamówienia normy, aprobaty, specyfikacje 
techniczne i systemy odniesienia, o których mowa w art. 30 ust., 1-3 u.p.z.p należy rozumieć jako przykładowe. 
Zamawiający zgodnie z art. 30 ust. 4 u.p.z.p. dopuszcza w każdym przypadku zastosowanie rozwiązań 
równoważnych opisywanym w treści SIWZ. Każdorazowo gdy wskazana jest w niniejszej SIWZ lub 
załącznikach do SIWZ norma, należy przyjąć, że w odniesieniu do niej użyto sformułowania „lub równoważna”.

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych
Oferty należy składać w postaci katalogów elektronicznych lub muszą zawierać katalog elektroniczny

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:
Projekt w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko nr POIS.02.03.00-00-121/17

II.2.14) Informacje dodatkowe
Cena za wykonanie zamówienia jest ceną ryczałtową obliczoną przez Wykonawcę na podstawie dokumentacji 
przetargowej, analizy warunków lokalizacyjno-terenowych, wiedzy i doświadczenia Wykonawcy-z 
wykorzystaniem wszelkich środków mających na celu prawidłowe ustalenie wynagrodzenia obejmującego 
całość prac niezbędnych do wykonania zamówienia. Przedmiar jest dokumentem pomocniczym.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Przebudowa i budowa sieci wodociągowej oraz przebudowa i remont sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Opolskiej i 
Krakowskiej w Strzelcach Opolskich.
Część nr: 2

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
45230000 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, 
autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL52 Opolskie
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Polska, województwo opolskie, powiat strzelecki, gmina Strzelce Opolskie, miasto Strzelce Opolskie, ul.Opolska 
i ul. Krakowska

II.2.4) Opis zamówienia:
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Realizacja zadania „Przebudowa i budowa sieci wodociągowej oraz przebudowa i remont kanalizacji sanitarnej 
w ul. Opolskiej i Krakowskiej w Strzelcach Opolskich” obejmująca:
Sieć wodociągową:
— rurociąg sieci wodociągowej PE HD 100 SDR 11 DN 250– ok. 526,83 mb (wykop otwarty),
— rurociąg sieci wodociągowej PE HD 100 SDR 11 DN 250 – ok. 135,00 mb (przewiert),
— rurociąg sieci wodociągowej PE HD 100 SDR 11 DN160 – ok. 265,69 mb (wykop otwarty),
— rurociąg sieci wodociągowej PE HD 100 SDR 11 DN110 – ok. 65,69 mb (wykop otwarty),
— rurociąg sieci wodociągowej żeliwo sferoidalne DN100 – ok. 32,87 mb,
— rurociąg sieci wodociągowej żeliwo sferoidalne DN80 – ok. 3,00 mb,
— rura osłonowa stalowa zabezpieczona powłoką PE DN 273 x 7,1 mm – ok. 36,00 mb (przecisk),
— rura osłonowa stalowa zabezpieczona powłoką PE DN 219,1 x 7,1 mm – ok. 13,00 mb (przecisk),
— rura osłonowa stalowa zabezpieczona powłoką PE DN127,0 x 4,5 mm – ok. 15,00 mb (przecisk),
— montaż nowych hydrantów podziemnych – ok. 10 szt
— budowę studni betonowych DN 1200 z zaworem napowietrzająco – odpowietrzającym DN 100mm – 1 szt
— montaż nowego zaworu napowietrzająco – odpowietrzającego DN 80 do bezpośredniej zabudowy – 1 szt
— odgałęzienia wodociągowe PE HD SDR 11 DN 32 – ok. 15,60 mb (ok. 1 szt)
— odgałęzienia wodociągowe PE HD SDR 11 DN 40 – ok. 3,57 mb (ok. 2 szt)
— odgałęzienia wodociągowe PE HD SDR 11 DN 63 – ok. 102,46 mb (ok. 22 szt)
Sieć kanalizacji sanitarnej:
— modernizacja rękawem termoutwardzalnym DN 200 – ok. 43,60 mb,
— modernizacja rękawem termoutwardzalnym DN 250 – ok. 53,00 mb,
— modernizacja rękawem termoutwardzalnym J 250/375 – ok. 172,60 mb,
— modernizacja rękawem termoutwardzalnym J 300/450 – ok. 233,80 mb,
— modernizacja rękawem termoutwardzalnym J 350/500 – ok. 70,80 mb,
— modernizacja rękawem termoutwardzalnym J 400/600 – ok.82,00 mb,
— modernizacja rękawem termoutwardzalnym J 500/600 – ok. 45,30 mb,
— włączenie po renowacji rękawem termoutwardzalnym kanału kanalizacji sanitarnej istniejących 
przykanalików,
— przebudowa i budowa rurociągu kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej DN 315 PVC-U SN8 lita – ok. 68,65 mb 
(wykop otwarty),
— włączenie do nowo wybudowanego kanału kanalizacji sanitarnej istniejących przyłączy – 4 szt
— budowę studni betonowych DN 1200 – 3 szt
— renowacją studni betonowych DN 1200 – 15 szt
Wykonawca może złożyć jedną ofertę, na jedną lub dwie części.
Pełny zakres robót budowlanych opisany jest w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wydanych 
decyzjach administracyjnych, w tym decyzjach Zarządców Dróg oraz w niżej wymienionych dokumentacjach 
projektowych:
1.Projekt budowlany – Przebudowa i budowa sieci wodociągowej z odejściami w ul. Opolskiej i ul. Krakowskiej 
w Strzelcach Opolskich – Projekt zatwierdzony przez Starostwo Powiatowe w Strzelcach Opolskich-autor-PHU 
ORTUS Janusz Fengler, Wykonawstwo – Nadzory – Projektowanie - Eksploatacje,
2.Projekt budowlany – Przebudowa i budowa sieci wodociągowej z odejściami w ul. Opolskiej i ul. Krakowskiej 
oraz przebudowa i remont kanalizacji sanitarnej w ul. Krakowskiej w Strzelcach Opolskich – zakres w drodze 
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krajowej nr 94 i wojewódzkiej nr 426 – Projekt zgłoszony do Wojewody Opolskiego oraz uzgodniony z GDDKiA 
Opole-autor-PHU ORTUS Janusz Fengler,
3. Projekt wykonawczy – Przebudowa i budowa sieci wodociągowej z odejściami w ul. Opolskiej i ul. 
Krakowskiej oraz przebudowa i remont kanalizacji sanitarnej w ul. Krakowskiej w Strzelcach Opolskich-autor-
PHU ORTUS Janusz Fengler,
4. Projekt odbudowy konstrukcji nawierzchni jezdni – Odbudowa konstrukcji nawierzchni jezdni drogi krajowej nr 
94 ul. Opolskiej oraz ul. Krakowskiej w Strzelcach Opolskich,
5.Projekt odbudowy konstrukcji nawierzchni dróg (odtworzenie w dr. gminnych i ter. gminnych oraz drodze 
powiatowej) – Przebudowa i budowa sieci wodociągowej z odejściami w ul. Opolskiej i ul. Krakowskiej oraz 
przebudowa i remont kanalizacji sanitarnej w ul. Krakowskiej w Strzelcach Op...
Opinia geotechniczna wraz z dokumentacją badań podłoża gruntowego oraz projektem geotechnicznym 
dla potrzeb projektu modernizacji sieci wodno-kanalizacyjnej w ul. Opolskiej i ul. Krakowskiej w Strzelcach 
Opolskich-autor- GEO SONDA Pracownia Geologiczna S.C.
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych -autor-PHU ORTUS Janusz Fengler 
Wykonawstwo – Nadzory – Projektowanie - Eksploatacje
Zgłoszenia :
Zgłoszenie robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę z dnia 26.10.2016r. – Starostwo 
Powiatowe w Strzelcach Opolskich (zgłoszony termin rozpoczęcia 01.03.2018r.)
Zgłoszenie robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę z dnia 02.12.2016r. – Wojewoda 
Opolski (zgłoszony termin rozpoczęcia 01.03.2018r.
Zaświadczenie Wojewody Opolskiego, że organ nie wniósł sprzeciwu do przedmiotowego zgłoszenia z dnia 
17.01.2017r.Dokumentacja na stronie int. www.swik.com.pl.Wyżej wymieniona dokumentacja w 1 egzemplarzu 
zostanie przekazana Wykonawcy podczas przekazania terenu budowy. Ilekroć zachodzą różnice w treści w/w 
dokumentacji wówczas obowiązujące są zapisy i dane według poniższej kolejności:
1. STWiORB
2. Projekt wykonawczy
3. Projekt budowlany wraz z decyzjami
4. Przedmiar robót
Uwaga: Wykonawca winien zapoznać się z warunkami lokalizacyjno-terenowymi i uwzględnić je w 
wynagrodzeniu.
Za wykonanie przedmiotu zamówienia Wykonawca otrzyma wynagrodzenie ryczałtowe zawierające wszelkie 
koszty związane z realizacją zamówienia, wynikające z dokumentacji projektowej, STWiOR, SIWZ, przedmiaru 
robót jak również niewynikające z tych dokumentów, a które Wykonawca poniesie przy wykonaniu zamówienia, 
a w szczególności koszty:
a. Pełnej obsługi geodezyjnej wykonanych robót budowlanych, wraz ze sporządzeniem inwentaryzacji 
geodezyjnej wykonanych robót i uzyskaniem potwierdzenia jej przyjęcia do Państwowych Zasobów 
Geodezyjnych,
b. Zajęcia pasa drogowego na czas wykonania robót,
c. Odtworzenia dróg zgodnie z decyzjami Zarządców Dróg i projektami wykonawczymi i warunkami 
kontraktowymi,
d. Organizacji ruchu i koniecznych objazdów na czas realizacji robót oraz opracowania projektu tymczasowej 
organizacji ruchu na drogach lub ewentualnej zmiany lub aktualizacji projektów tymczasowej organizacji ruchu 
na czas wykonania robót,
e. Uzyskania koniecznych decyzji i uzgodnień lub zmiany decyzji i uzgodnień zdezaktualizowanych właściwych 
do wykonania zamierzonych robót budowlanych, które Wykonawca uzyska w imieniu Zamawiającego, należy 
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wykonać nowe uzgodnienia branżowe dla sieci gazowych, elektro-energetycznych, ciepłowniczych oraz 
telekomunikacyjnych oraz sporządzić nowe projekty organizacji ruchu.
f. Sporządzenia dokumentacji powykonawczej wykonanych robót (do każdego odbioru robót) zawierającej w 
szczególności:
• dokumentację projektową z naniesionymi zmianami,
• oświadczenie Kierownika Budowy o zakończeniu robót i wykonaniu ich zgodnie z dokumentacją projektową i 
pozwoleniem budowlanym oraz przepisami,
• oświadczenie Kierownika Budowy o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, a także, w 
razie korzystania, drogi, ulicy, sąsiedniej nieruchomości, budynku lub lokalu,
• inwentaryzację geodezyjną wykonanych robót (szkice geodezyjne i zestawienie tabelaryczne poszczególnych 
odcinków),
• informacja Geodety dotycząca usytuowania obiektu budowlanego na podstawie art. 57 ust. 1 pkt 5 ustawy 
Prawo Budowlane, że usytuowanie wykonanego obiektu budowlanego jest zgodne z zatwierdzonym projektem 
zagospodarowania działki lub terenu. Informacja powinna być podpisana przez Geodetę z oświadczeniem, 
że posiada on odpowiednie uprawnienia zawodowe uprawniające do wykonywania samodzielnej funkcji w 
dziedzinie geodezji i kartografii.
• mapę powykonawczą opieczętowaną przez Państwowy Zasób Geodezyjny (starostwo Powiatowe w 
Strzelcach Opolskich),
• dokumenty zainstalowanego wyposażenia wraz z instrukcjami eksploatacyjnymi,
• dziennik budowy (kopia dziennika budowy potwierdzona za zgodność z oryginałem w przypadku odbioru 
częściowego),
• wyniki pomiarów kontrolnych, prób oraz badań, zgodnie ze specyfikacjami technicznymi oraz obowiązującymi 
normami i przepisami wraz z oceną wartości po przeliczeniach przez osobę uprawnioną, czy uzyskany wynik 
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badań spełnia wymogi określone w warunkach kontraktowych (badania zagęszczenia zasypki wykopów, 
badania zagęszczenia podbudowy, laboratoryjnego raportu z badania próbek wyciętych z nawierzchni, badania
szczelności sieci, badania jakości wody po dezynfekcji sieci wodociągowej)
• receptury i ustalenia technologiczne,
• protokoły odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu (grubości podsypek i obsypek piaskiem sieci, 
grubości warstw konstrukcyjnych odtworzeń, poprawność montażu armatury wodociągowej,
• dokumentację wbudowanych materiałów, uzasadniającą ich wbudowanie zgodnie z zobowiązującymi 
przepisami wraz z zestawieniem tabelarycznym,
• opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów,
• dokumentację fotograficzną dotyczącą realizowanych robót (może być w formie elektronicznej na dołączonym 
nośniku danych),
•dokumentację z przeprowadzonej inspekcji wykonanej sieci kanalizacyjnej za pomocą kamery video wraz z 
nagraniem inspekcji na nośniku elektronicznym (dot. odbiorów częściowych/końcowych);
•protokoły odbioru i przekazania robót towarzyszących właścicielom infrastruktury terenu – przełożenie linii 
telefonicznej, sieci energetycznej, sieci gazowej, oświetlenia itp.,
• potwierdzenia w formie oświadczeń wszystkich właścicieli nieruchomości przyległych do terenu inwestycji oraz 
terenów zajętych przez Wykonawcę dla składowania materiałów lub zaplecza budowy o doprowadzeniu do 
stanu pierwotnego terenów zajmowanych na czas prowadzenia robót.
• przedłożenia karty przekazanego odpadu powstałego podczas realizacji inwestycji
g. Wszelkiego rodzaju zabezpieczenia robót, a w szczególności zabezpieczenia pod względem bezpieczeństwa 
ruchu drogowego i pieszego, bhp oraz od kradzieży i dewastacji,
h. Zagospodarowania odpadów powstałych podczas realizacji robót (Wykonawca jest wytwórcą odpadów w 
rozumieniu Ustawy o odpadach z dnia 14.12.2012 r. z późn. zm.,)
i. Nadzoru archeologicznego i konserwatora zabytków,
j. Nadzoru i udziału w odbiorach przedstawicieli właścicieli infrastruktury terenu sieci energetycznych, sieci 
gazowych, linii telefonicznych itp.
k. Ubezpieczenia robót i ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej,
l. Naprawy wszelkich uszkodzeń istniejącej infrastruktury terenu spowodowanych podczas wykonywania robót.
Ponadto:
1. Wykonawca na żądanie Zamawiającego (w przypadku zaistnienia takich potrzeb) będzie przedstawiał 
raporty z realizacji przedmiotu zamówienia. Każdorazowo forma, zakres termin wykonania tych raportów będą 
przedmiotem uzgodnienia między stronami umowy.
2. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu dokumenty rozliczeniowe w 2 egzemplarzach w formie papierowej 
oraz w wersji elektronicznej.
3. Personel Wykonawcy musi posiadać biegłą znajomość języka polskiego lub Wykonawca zapewni tłumacza/y 
dla zapewnienia właściwej komunikacji między stronami umowy.
4. Wykonawca jest zobowiązany współdziałać z Zamawiającym podczas procedury uzyskiwania pozwolenia na 
użytkowanie lub procedury powiadamiania właściwych organów o zakończeniu budowy.
5. Wykonawca – przedstawiciel Wykonawcy (Kierownik Budowy, Inżynier Budowy) jest zobowiązany do 
uczestniczenia w comiesięcznych naradach (Radach Budowy) dotyczących postępu robót, podczas których 
przedstawi każdorazowo ilościowy postęp robót od ostatniego spotkania i od początku rozpoczęcia realizacji. 

30/10/2020 S212
https://ted.europa.eu/TED

11 / 42



Dz.U./S S212
30/10/2020
519837-2020-PL

12 / 42

Zamawiający zastrzega możliwość organizowania Rad Budowy w terminach częstszych w przypadku 
zaistnienia okoliczności uzasadniających taką potrzebę.
6. Wykonawca w terminie 14 dni od zapłaty przez Zamawiającego wynagrodzenia wynikającego z rozliczenia 
końcowego zamówienia/kontraktu dostarczy Zamawiającemu pisemne oświadczenie, że otrzymał wszelkie 
należności pieniężne na mocy umowy lub w związku z nią.
7. W przypadku współfinansowania zadania ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu 
Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Wykonawca zastosuje w korespondencji i dokumentach używanych 
w związku z zamówieniem, przekazane przez Zamawiającego, logo i tekst o współfinansowaniu, zgodnie 
z Zasadami promocji projektów dla beneficjentów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 
2014-2020.
8. Wykonawca w terminie 10 dni od podpisania umowy dostarczy Zamawiającemu, celem zatwierdzenia, 
Program Zapewnienia Jakości.
9. Wykonawca w terminie na 2 dni przed wyznaczonym terminem podpisania umowy dostarczy Zamawiającemu 
poświadczone za zgodność z oryginałem kserokopie uprawnień osób przewidzianych do wykonywania na 
kontraktach samodzielnych funkcji technicznych.
10. Wykonawca w terminie 7 dni od podpisania umowy dostarczy Zamawiającemu oświadczenia Kierownika/ 
Kierowników Budowy wraz z właściwymi załącznikami, o podjęciu samodzielnych funkcji technicznych na 
danych częściach przedmiotu zamówienia.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: okres gwarancji (nie może być krótszy niż 36 miesięcy i nie może byc dłuższy niż 60 
miesiecy) / Waga: 10
Cena - Waga: 90

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:
W przypadku, gdyby w opisie przedmiotu zamówienia (załącznikach do SIWZ) Zamawiający określił przedmiot 
zamówienia poprzez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego 
procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego Wykonawcę, jeżeli mogłoby 
to doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych Wykonawców lub produktów dopuszcza 
się możliwość składania ofert równoważnych. Wskazane wyżej określenie przedmiotu zamówienia ma na 
celu wskazać oczekiwane standardy co do minimalnych parametrów technicznych oczekiwanych materiałów i 
urządzeń.
Przez ofertę równoważną należy rozumieć ofertę o parametrach technicznych wytrzymałościowych, 
jakościowych, wydajnościowych nie gorszych od opisu wskazanego przez Zamawiającego w opisie przedmiotu 
zamówienia. Parametry wskazane przez Zamawiającego w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru 
Robót Budowlanych (STWIORB) są parametrami minimalnymi granicznymi. Pod pojęciem „parametry” rozumie 

30/10/2020 S212
https://ted.europa.eu/TED

12 / 42



Dz.U./S S212
30/10/2020
519837-2020-PL

13 / 42

się funkcjonalność, przeznaczenie, kolorystykę, strukturę, materiały, kształt, wielkość, bezpieczeństwo, 
wytrzymałość itp.
Wykonawca powołujący się na rozwiązania równoważne stosownie do dyspozycji art. 30 ust. 5 P.z.p. musi 
wykazać, że oferowane roboty budowlane, usługi i dostawy spełniają warunki określone przez Zamawiającego 
w stopniu nie gorszym. Dodatkowo opisy proponowanych materiałów, urządzeń i rozwiązań o cechach innych 
niż przyjęte w opisie przedmiotu zamówienia (projekt budowlany, projekt wykonawczy, SIWZ i STWIORB), będą 
musiały zawierać parametry techniczne wytrzymałościowe, jakościowe i wydajnościowe.
Uwaga ! Zastosowanie rozwiązań równoważnych nie może prowadzić do istotnych zmian projektów i zmian 
pozwoleń budowlanych oraz nie może pogarszać założonych przez Zamawiającego minimalnych wymogów co 
do przyjętych procesów technologicznych i parametrów wymaganych urządzeń.
W przypadku, gdy Wykonawca nie złoży w ofercie dokumentów o zastosowaniu innych materiałów i urządzeń 
równoważnych, to rozumie się przez to, że do kalkulacji ceny oferty oraz do wykonania umowy ujęto materiały i 
urządzenia zaproponowane w opisie przedmiotu zamówienia.
W przypadku, gdy Zamawiający użył w opisie przedmiotu zamówienia normy, aprobaty, specyfikacje 
techniczne i systemy odniesienia, o których mowa w art. 30 ust., 1-3 u.p.z.p należy rozumieć jako przykładowe. 
Zamawiający zgodnie z art. 30 ust. 4 u.p.z.p. dopuszcza w każdym przypadku zastosowanie rozwiązań 
równoważnych opisywanym w treści SIWZ. Każdorazowo gdy wskazana jest w niniejszej SIWZ lub 
załącznikach do SIWZ norma, należy przyjąć, że w odniesieniu do niej użyto sformułowania „lub równoważna”.

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych
Oferty należy składać w postaci katalogów elektronicznych lub muszą zawierać katalog elektroniczny

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:
Projekt w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko nr POIS.02.03.00-00-121/17

II.2.14) Informacje dodatkowe
Cena za wykonanie zamówienia jest ceną ryczałtową obliczoną przez Wykonawcę na podstawie dokumentacji 
przetargowej, analizy warunków lokalizacyjno-terenowych, wiedzy i doświadczenia Wykonawcy-z 
wykorzystaniem wszelkich środków mających na celu prawidłowe ustalenie wynagrodzenia obejmującego 
całość prac niezbędnych do wykonania zamówienia. Przedmiar jest dokumentem pomocniczym.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
III.1) Warunki udziału

III.1.1) Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru 
zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:
Na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy PZP, o udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, 
którzy:
1) nie podlegają wykluczeniu;
2) spełniają warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego (określ. w dokum. przetargowych)
1.Wykonawca wypełni standardowy formularz Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia – zwany dalej 
„JEDZ” w zakresie wskazanym w niniejszym SIWZ. Informacje zawarte w/w formularzu będą stanowić wstępne 
potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
2.JEDZ wypełniony zgodnie z instrukcją ze strony Urzędu Zamówień Publicznych: https://www.uzp.gov.pl/
baza-wiedzy/prawo-zamowien-publicznych-regulacje/prawo-krajowe/jednolity-europejski-dokument-
zamowienia należy przesłać wraz z ofertą, jako dokument elektroniczny opatrzony kwalifikowanym 
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podpisem elektronicznym. Zamawiający dopuszcza przykładowo następujący format przesyłanych 
danych: .pdf,.doc,.docx,.xps,.odt.
3.Wykonawca wypełnia JEDZ, tworząc dokument elektroniczny. Może korzystać z narzędzia ESPD, jak i wzoru 
dokumentu udostępnionego na stronie internetowej Zamawiającego www.swik.com.pl lub innych dostępnych 
narzędzi lub oprogramowania, które umożliwiają wypełnienie JEDZ i utworzenie dokumentu elektronicznego w 
jednym z w/w przykł. formatów.
4.Wykonawca prześle elektronicznie jeden lub kilka oświadczeń JEDZ wraz z zaszyfrowaną ofertą w terminie 
składania ofert poprzez https://miniportal.uzp.gov.pl za pośrednictwem ePUAP. Wykonawca musi posiadać 
konto firmy na ePUAP.
5.JEDZ winien zawierać aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w formie standardowego formularza, 
opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
6.Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich 
podstaw wykluczenia oraz potwierdzenia spełniania w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków 
udziału w postępowaniu – musi dopilnować, aby każdy z wyżej wymienionych podmiotów wypełnił w formie 
dokumentu elektronicznego standardowy formularz Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (JEDZ) 
opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym i następnie dołączyć w/w JEDZ do oferty. Dokonując 
kwalifikowanego podpisu elektronicznego, Wykonawca powinien zadbać, aby włączyć w opcjach podpisu 
elektronicznego funkcję powodującą wygenerowanie informacji o kwalifikowanym podpisie elektronicznym na 
dokumencie JEDZ po jego wyświetleniu.
7.Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, o ile w momencie 
składania oferty podwykonawcy są znani to, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia, 
musi dopilnować aby każdy z podwykonawców wypełnił w formie dokumentu elektronicznego standardowy 
formularz Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia w częściach od II do V opatrzony kwalifikowanym 
podpisem elektronicznym.
8.W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie oświadczenie JEDZ w formie dokumentu 
elektronicznego (standardowy formularz Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia) opatrzony 
kwalifikowanym podpisem elektronicznym), składa w wersji elektronicznej każdy z Wykonawców wspólnie 
ubiegających się o zamówienie, przesyłając elektronicznie –wraz z ofertą - zakodowane dokumenty każdego 
z Wykonawców. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak 
podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w 
postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.
9.Wypełniony w formie podpisanego podpisem elektronicznym dokumentu elektronicznego standardowy 
formularz Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia, składa w wersji elektronicznej każdy z 
podmiotów trzecich udostępniających Wykonawcy potencjał w zakresie określonym w art. 22a ust. 1 u.p.z.p.,
Wykonawca przesyła w/w „JEDZ-e” elektronicznie wraz z ofertą.
10. Wykonawca załącza do oferty pełnomocnictwo do podpisania oferty - jeżeli upoważnienie do jej podpisania 
nie wynika z dokumentów rejestrowych, a w przypadku podmiotów wspólnie ubiegających się o zamówienie 
pełnomocnictwo do podpisania oferty lub pełnomocnictwo do podpisania oferty i zawarcia umowy w sprawie 
zamówienia publicznego.
11. Wykonawca w terminie 3 dni od przekazania informacji, o której mowa w art. 51 ust. 1a, art. 57 ust. 1 lub 
art. 60d ust. 1 u.p.z.p, albo zamieszczenia na stronie internetowej (oraz miniportalu) informacji, o której mowa 
w art. 86 ust. 5 u.p.z.p. (tj. o kwocie jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, 
firmy oraz adresów Wykonawców którzy złożyli oferty w terminie, cenie, terminie wykonania zamówienia, 
okresu gwarancji i warunkach płatności zawartych w ofertach), przekazuje elektronicznie Zamawiającemu 
poprzez https://miniportal.uzp.gov.pl oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej 
grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca 
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może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia.
12. Zamawiający może wykluczyć wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia.
W celu oceny, czy Wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach 
określonych w art. 22a P.z.p, 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 będzie żądał dokumentów, które określają w 
szczególności:
1) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu;
2) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia 
publicznego;
3) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego;
4) czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w 
postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty 
budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą.
Zamawiający żąda od Wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach 
określonych w art. 22a Pzp, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w 
Rozdziale VII pkt 13 ppkt 2 litera a-i) cz.I SIWZ.
Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia , których wykonanie zamierza 
powierzyć podwykonawcom i podania przez wykonawcę - o ile będą już znane- firm podwykonawców.
Podwykonawcy składają oświadczenia „JEDZ” o których mowa w rozdziale VII pkt. 3. cz. I SIWZ. Przed 
przystąpieniem do wykonania zamówienia wykonawca, o ile będą już znane, poda nazwy albo imiona i 
nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób do kontaktu z nimi, zaangażowanych w realizacje w/w 
powierzonej części zamówienia. Wykonawca zawiadomi Zamawiającego o wszelkich zmianach w/w danych w 
trakcie realizacji zamówienia.
Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca powoływał 
się, na zasadach określonych w art. 22a ust1 Pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału w 
postępowaniu, wykonawca jest obowiązany wykazać zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca 
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lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby 
wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.
Jeżeli powierzenie podwykonawcy wykonania części zamówienia nastąpi w trakcie jego realizacji , wykonawca 
na żądanie zamawiającego przedstawi oświadczenie, o którym mowa w art. 25a ust 1 Pzp, lub oświadczenia 
lub dokumenty potwierdzające brak podstaw wykluczenia wobec tego podwykonawcy.
Wymagania dot. umów o podwykonawstwo w Rozdziale XXVI części I SIWZ.
Zamawiający informuje, że wykluczy Wykonawcę na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp pkt: 12), 13) lit a-c, 15) 
– 23) to jest adekwatnie do punktów art. 24 ust. 1. Pzp:
12) Wykonawcę, który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu lub nie został zaproszony do 
negocjacji lub złożenia ofert wstępnych albo ofert, lub nie wykazał braku podstaw wykluczenia;
13)Wykonawcę będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:
a) o którym mowa w art. 165a, art. 181–188, art. 189a, art. 218–221, art. 228–230a, art. 250a, art. 258 lub art. 
270–309 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. z 2018 poz. 1600 z późn.zm.) lub art. 46 lub 
art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (t.j.Dz. U. z 2019 r. poz. 1468),
b) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 ustawy z dnia 6 czerwca 1997r. – Kodeks 
karny,
c) skarbowe,
Ponadto adekwatnie do punktów art. 24 ust. 1. Pzp Zamawiający wykluczy:
15) Wykonawcę, wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną 
o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, chyba 
że Wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub 
zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności;
16) Wykonawcę, który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa wprowadził Zamawiającego 
w błąd przy przedstawieniu informacji, że nie podlega wykluczeniu, spełnia warunki udziału w postępowaniu lub 
obiektywne i niedyskryminacyjne kryteria, zwane dalej „kryteriami selekcji”, lub który zataił te informacje lub nie 
jest w stanie przedstawić wymaganych dokumentów;
17) Wykonawcę, który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje wprowadzające w błąd 
Zamawiającego, mogące mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez Zamawiającego w postępowaniu o 
udzielenie zamówienia;
18) Wykonawcę, który bezprawnie wpływał lub próbował wpłynąć na czynności Zamawiającego lub pozyskać 
informacje poufne, mogące dać mu przewagę w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
19) Wykonawcę, który brał udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia lub którego 
pracownik, a także osoba wykonująca pracę na podstawie umowy zlecenia, o dzieło, agencyjnej lub innej 
umowy o świadczenie usług, brał udział w przygotowaniu takiego postępowania, chyba że spowodowane tym 
zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie Wykonawcy z udziału w 
postępowaniu;
20) Wykonawcę, który z innymi Wykonawcami zawarł porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji 
między Wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia, co Zamawiający jest w stanie wykazać za 
pomocą stosownych środków dowodowych;
21) Wykonawcę będącego podmiotem zbiorowym, wobec którego sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia 
publiczne na podstawie ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za 
czyny zabronione pod groźbą kary (t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 628);
22) Wykonawcę, wobec którego orzeczono tytułem środka zapobiegawczego zakaz ubiegania się o zamówienia 
publiczne;
23) Wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. 
o ochronie konkurencji i konsumentów (t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 369), złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub 
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wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie 
prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
Wykluczenie Wykonawcy następuje w przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 5 i ust. 7pkt. 1), 2)b, c, oraz 
pkt. od 3) do 5) Pzp.
11. Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust.1 pkt. 13a-c oraz pkt 16-20 lub ust. 5 
u.p.z.p., może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego 
rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem 
skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody wyczerpujące 
wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków 
technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom 
lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu Wykonawcy. Przepisu zdania pierwszego 
nie stosuje się, jeżeli wobec Wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym 
wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres 
obowiązywania tego zakazu.
12. Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli Zamawiający, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności 
czynu Wykonawcy, uzna za wystarczające dowody przedstawione na podstawie Rozdziału V pkt 11 cz. I SIWZ.
13. W przypadkach, o których mowa w Rozdziale V pkt 9 ppkt 19, przed wykluczeniem Wykonawcy, 
Zamawiający zapewnia temu Wykonawcy możliwość udowodnienia, że jego udział w przygotowaniu 
postępowania o udzielenie zamówienia nie zakłóci konkurencji. Zamawiający wskazuje w protokole sposób
zapewnienia konkurencji.
Zamawiający wykluczy wykonawcę:
1) w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu 
restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził 
likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne (t.j. 
Dz. U. 2019r. poz. 243 z późn. zmianami) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem Wykonawcy, który 
po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie 
przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego 
majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 
498 z późn. zmianami );
2) który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego uczciwość, w 
szczególności gdy Wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub 
nienależycie wykonał zamówienie, co Zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków 
dowodowych;
3) jeżeli Wykonawca lub osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 14 ustawy Pzp, uprawnione do 
reprezentowania Wykonawcy pozostają w relacjach określonych w art. 17 ust. 1 pkt 2-4 ustawy Pzp z:
a) Zamawiającym,
b) osobami uprawnionymi do reprezentowania Zamawiającego,
c) członkami komisji przetargowej,
d) osobami, które złożyły oświadczenie, o którym mowa w art. 17 ust. 2a ustawy Pzp chyba że jest możliwe 
zapewnienie bezstronności po stronie Zamawiającego w inny sposób niż przez wykluczenie Wykonawcy z 
udziału w postępowaniu;
4) który, z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał albo nienależycie wykonał w istotnym stopniu 
wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia publicznego lub umowę koncesji, zawartą z Zamawiającym, 
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o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1-4 ustawy Pzp, co doprowadziło do rozwiązania umowy lub zasądzenia 
odszkodowania;
5) będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za wykroczenie przeciwko prawom pracownika lub 
wykroczenie przeciwko środowisku, jeżeli za jego popełnienie wymierzono karę aresztu, ograniczenia wolności 
lub karę grzywny nie niższą niż 3000 złotych;
6) jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej 
lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta 
prawomocnie skazano za wykroczenie, o którym mowa w pkt 5;
7) wobec którego wydano ostateczną decyzję administracyjną o naruszeniu obowiązków wynikających z 
przepisów prawa pracy, prawa ochrony środowiska lub przepisów o zabezpieczeniu społecznym, jeżeli 
wymierzono, jeżeli wymierzono tą decyzją karę nie niższą niż 3000 złotych.
8) który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne 
lub zdrowotne, co Zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych, z 
wyjątkiem przypadku, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 15 ustawy Pzp, chyba że wykonawca dokonał 
płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami 
lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności.

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
W zakresie sytuacji finansowej Wykonawca spełni warunek jeżeli:
O W przypadku składania oferty na część nr 1 wykaże że posiada środki finansowe w wysokości co najmniej 
200 000,00 zł lub posiada zdolność kredytową w wysokości co najmniej 200 000,00 zł.
O W przypadku składania oferty na część nr 2 wykaże że posiada środki finansowe w wysokości co najmniej 
500 000,00 zł lub posiada zdolność kredytową w wysokości co najmniej 500 000,00 zł.
O W przypadku składania oferty na kilka części Wykonawca wykaże że posiada środki finansowe lub zdolność 
kredytową w wysokości co najmniej sumy minimalnych kwot wymaganych na każdą z części.
Od Wykonawcy każdej z części lub dwóch łącznie wymagane jest posiadanie ubezpieczenia o 
odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę 
gwarancyjną w wysokości nie mniejszej niż 300 000,00 zł.
Ocena warunków nastąpi na zasadzie kryterium spełnia/nie spełnia w oparciu o informacje zawarte we 
wstępnym oświadczeniu w formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia – część IV SIWZ, a 
następnie potwierdzonych w dokumentach lub oświadczeniach złożonych przez Wykonawcę, którego oferta 
zostanie najwyżej oceniona.
Wymagane będzie przedłożenie dokumentów określonych w §2 ust. 2 pkt. 3) i 4) Rozporządzenia Ministra 
Rozwoju z dnia 26 lipca 2016r. (Dz.U. z 2016, poz. 1126, z 2018, poz. 1993 i z 2019, poz. 2447) w sprawie 
rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia.Wykonawca zobowiązany będzie do posiadania polisy ubezpieczenia wszystkich ryzyk budowy, 
ważnej w okresie realizacji przedmiotu umowy lub części zamówienia oraz w okresie rękojmi obejmującej:
•ubezpieczenie Wykonawcy, Podwykonawców i Zamawiającego w pełnym zakresie od odpowiedzialności 
cywilnej za szkody wyrządzone osobom trzecim w związku z robotami budowlanymi, funkcjonowaniem 
terenu budowy i utrzymywaniem obiektów oraz urządzeń znajdujących się na terenie budowy na kwotę nie 
mniejszą niż 200 000,00 zł (dwieście tysięcy złotych) na jedno zdarzenie bez ograniczenia ilości zdarzeń, z 
rozszerzeniem o OC pracodawcy za szkody doznane przez pracowników Wykonawcy na skutek wypadków 
przy pracy, powstałych w związku z realizacją umowy, na sumę 200 000,00 zł (dwieście tysięcy złotych) na 
jedno i wszystkie zdarzenia. Niezależnie od tej polisy Podwykonawcy powinni posiadać ubezpieczenie OC 
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działalności ich firm z analogicznym rozszerzeniem OC pracodawcy na sumę stanowiącą co najmniej 30 % 
wartości wykonywanego zamówienia na jedno i wszystkie zdarzenia.
•Ubezpieczenie od uszkodzenia, zniszczenia, lub utraty całości lub części/etapów robót budowlanych 
realizowanych na podstawie umowy z objęciem ubezpieczeniem: materiałów, elementów i urządzeń 
przewidzianych do zamontowania, sprzętu, wyposażenia budowlano-montażowego oraz zaplecza budowy na 
kwotę nie mniejszą niż wartość wynagrodzenia umownego.
Wykonawca na żądanie Zamawiającego przedstawi kopie w/w polis ubezpieczeniowych potwierdzone za 
zgodność z oryginałem.
Przed udzieleniem zamówienia Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, 
do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub 
dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, tj.:
1) Potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu:
a)informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych 
środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy w wysokości określonej w Rozdziale V, pkt. 1.2)a 
SIWZ. w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert.
Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może złożyć dokumentów dotyczących sytuacji finansowej lub 
ekonomicznej wymaganych przez Zamawiającego, może złożyć inny dokument, który w wystarczający sposób 
potwierdza spełnianie opisanego przez Zamawiającego warunku udziału w postępowaniu.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
Ciąg dalszy wymagań: b)dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności 
cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie 
mniejszą niż 300 000,00 zł;
c)zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z 
opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub 
innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym 
w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał 
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w 
całości wykonania decyzji właściwego organu;
d)zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy 
Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie 
zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 
miesiące przed upływem terminu składania ofert w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że 
wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi 
odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie 
na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
e)odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne 
przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na 
podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 P.z.p.;
f)oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji 
administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub 
zdrowotne albo - w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji - dokumentów potwierdzających dokonanie 
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płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia 
w sprawie spłat tych należności;
g)oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu 
ubiegania się o zamówienia publiczne.
h)oświadczenia wykonawcy o braku wydania prawomocnego wyroku sądu skazującego za wykroczenie na karę 
ograniczenia wolności lub grzywny w zakresie określonym w art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy Pzp.
i)oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego ostatecznej decyzji administracyjnej o naruszeniu 
obowiązków wynikających z przepisów prawa pracy, prawa ochrony środowiska lub przepisów o zabezpieczeniu 
społecznym w zakresie określonym w art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy.
j)oświadczenia wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie 
z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz. U. 2019r. poz. 1170 z późn. zmianami).
Zamawiający informuje, że wykluczy Wykonawcę na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp pkt: 12), 13) lit a-c, 15) 
– 23) to jest adekwatnie do punktów art. 24 ust. 1. Pzp:
12) Wykonawcę, który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu lub nie został zaproszony do 
negocjacji lub złożenia ofert wstępnych albo ofert, lub nie wykazał braku podstaw wykluczenia;
13) Wykonawcę będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:
a) o którym mowa w art. 165a, art. 181–188, art. 189a, art. 218–221, art. 228–230a, art. 250a, art. 258 lub art. 
270–309 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (t .j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1950, 2128, z 2020 r. poz. 
568, 875, 1086.) lub art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 
1133),
b)o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 ustawy z dnia 6 czerwca 1997r. – Kodeks 
karny,
c)skarbowym

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
1. Wymagane będzie – w przypadku najwyżej ocenionej oferty – przedłożenie wykazu robót budowlanych, 
wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia 
działalności jest krótszy – w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem robotom budowlanym stanowiącym 
przedmiot zamówienia (budowa lub modernizacja sieci kanalizacyjnych i/lub wodociągowych).
Wykaz winien obejmować rodzaj, wartości, daty, miejsca wykonania i podmioty na rzecz których roboty te 
zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, 
w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i 
prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa są referencje bądź inne dokumenty wystawione 
przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o 
obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty;
Wymagane jest wykazanie się wykonaniem w w/w okresie:
a. Przy składaniu oferty na część nr 1: minimum jednej realizacji zadania związanego z budową lub przebudową 
sieci kanalizacji sanitarnych o długości co najmniej 200 m.
b. Przy składaniu oferty na część nr 2: minimum jednej realizacji zadania związanego z modernizacją sieci 
kanalizacji sanitarnych o długości minimum 500 mb w technologii bezwykopowej z zastosowaniem rękawa 
termoutwardzalnego oraz minimum jednej realizacji zadania dotyczącego budowy lub przebudowy sieci 
wodociągowej o długości minimum 500 mb.
Ocena warunku nastąpi na zasadzie kryterium spełnia/nie spełnia w oparciu o informacje zawarte we wstępnym 
oświadczeniu w formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia – część IV SIWZ, a następnie 
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potwierdzonych w dokumentach lub oświadczeniach złożonych przez Wykonawcę, którego oferta zostanie 
najwyżej oceniona.
2. W zakresie dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia wymagane będzie przedłożenie 
wykazu osób odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, które będą uczestniczyć w wykonywaniu 
zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia 
niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności oraz informacji o 
podstawie do dysponowania tymi osobami.
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje następującymi osobami:
a. Kierownik budowy posiadający:
• uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej bez ograniczeń w zakresie 
sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych lub odpowiadające 
im uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub uprawnienia 
zagraniczne uznane w zakresie i na zasadach opisanych w ustawie z dnia 22
• grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii 
Europejskiej .(t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 220), które uprawniają do kierowania robotami budowlanymi w zakresie 
przewidzianym opisem przedmiotu zamówienia,
• status czynnego członka izby inżynierów budownictwa,
• posiadający co najmniej 10-cio letnie doświadczenie zawodowe na stanowisku kierownika budowy lub 
kierownika robót, w tym:
— przy składaniu oferty na część nr 2 doświadczenie przy realizacji minimum jednej realizacji zadania 
związanego z modernizacją sieci kanalizacji sanitarnych w technologii bezwykopowej z zastosowaniem rękawa 
termoutwardzalnego.
b. Kierownik robót branży drogowej posiadający:
• uprawnienia budowlane lub stwierdzenie przygotowania zawodowego do kierowania i nadzorowania robót 
budowlanych w zakresie robót drogowych bez ograniczeń wydane zgodnie z aktualnie obowiązującymi 
przepisami lub odpowiadające im uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących 
przepisów lub uprawnienia zagraniczne uznane w zakresie i na zasadach ..
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
Ciąg dalszy wymagań: opisanych w ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji 
zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (.(t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 220) które 
uprawniają do kierowania robotami drogowymi w zakresie przewidzianym w opisie przedmiotu zamówienia,
• status czynnego członka izby inżynierów budownictwa,
• posiadający co najmniej 5 - letnie doświadczenie zawodowe przy wykonywaniu samodzielnej funkcji 
technicznej w budownictwie w zakresie robót budowlanych drogowych jako kierownik budowy lub kierownik 
robót.
Stosownie do zaistniałych potrzeb w trakcie realizacji robót budowlanych Wykonawca zapewni specjalistów 
innych branż z odpowiednimi uprawnieniami.
Zamawiający dopuszcza możliwość łączenia dwóch uprawnień i dwóch funkcji przez jedną osobę pod 
warunkiem spełnienia przez wskazaną osobę warunków określonych dla każdej z funkcji.
Samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, określone w pkt. a i b mogą również wykonywać osoby, 
których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych.
Ocena warunku nastąpi na zasadzie kryterium spełnia/nie spełnia w oparciu o informacje zawarte we wstępnym 
oświadczeniu w formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia – część IV SIWZ, a następnie 
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potwierdzonych w dokumentach lub oświadczeniach złożonych przez Wykonawcę, którego oferta zostanie 
najwyżej oceniona.
Ponadto wymagane będzie przedłożenie oświadczenia określonego w §2 ust. 4 pkt. 10) Rozporządzenia 
Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016r.(Dz.U. z 2016, poz. 1126, z 2018, poz. 1993, z 2019, poz. 2447) w 
sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia.
Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych 
zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia 
gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.

III.1.4) Obiektywne zasady i kryteria udziału
Wykaz i krótki opis zasad i kryteriów:
O udzielenie niniejszego zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy:
1)nie podlegają wykluczeniu na podstawie art 24ust.1 pkt. 12),13)lit a-c, 15)-23) oraz art.24 ust.5 i ust.7 pkt.1),2) 
b.c i pkt. od 3) do 5) ustawy Prawo zamówień publicznych.
2) spełniają warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego w Rozdziałach V i VI części 
I SIWZ oraz w pkt. III.1.1, III 1.2, III 1.3 niniejszego ogłoszenia.Wykonawca, który podlega wykluczeniu na 
podstawie art. 24 ust.1 pkt. 13a-c oraz pkt 16-20 lub ust. 5 P.z.p., może przedstawić dowody na to, że podjęte 
przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie 
szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną 
krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami 
ścigania - szczegóły Rozdział V część I SIWZ (str. www.swik.com.pl)
Dokumenty podmiotów zagranicznych:
I.Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast 
dokumentów, o których mowa:
1)w pkt. III.1.2 litera a) – składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, 
inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym 
Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy 
informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13a-c, i 21 oraz ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy Pzp
2)w pkt.III.1.2 litery b,c i d składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma 
siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
a.nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł 
porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub 
grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty 
zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,
b.nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.
3)Dokumenty, o których mowa w pkt III.1.2 litera a) i litera b)., powinny być wystawione nie wcześniej 
niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w 
postępowaniu.Dokumenty o których mowa w pkt. III.1.2. litera c) i d) powinny być wystawione nie wcześniej niż
3 miesiące przed upływem tego terminu.
4)Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma 
osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w niniejszym pkt. I zastępuje 
się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo 
osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone 
przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego 
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lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce 
zamieszkania tej osoby.
5)W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, zamawiający może zwrócić 
się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub 
miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących 
tego dokumentu.
6)Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby mającej miejsce 
zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument wskazany w pkt. III.1.2 
litera a). składa dokument, o którym mowa w niniejszym pkt I. 1) w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 21 
oraz ust. 5 pkt 6 ustawy Pzp. Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał 
dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej 
osoby złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu 
zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby. Dokumenty, o 
których mowa w niniejszym pkt. I.1) i pkt. I.2) b. powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed 
upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. W przypadku 
wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, zamawiający może zwrócić się do właściwych 
organów kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych 
informacji dotyczących tego dokumentu.
W celu oceny, czy Wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach 
określonych w art. 22a Pzp, 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 będzie żądał dokumentów, które określają w 
szczególności:
1) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu;
2) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia 
publicznego;
3) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego;
4) czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w 
postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty 
budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą Zamawiający żąda od Wykonawcy, który polega 
na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a Pzp, przedstawienia w 
odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w pkt.III.1.2. niniejszego ogłoszenia.
Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza 
powierzyć podwykonawcom i podania przez wykonawcę - o ile będą już znane- firm podwykonawców.
Podwykonawcy składają oświadczenia „JEDZ” o których mowa w pkt. III.1.1 niniejszego ogłoszenia i 
w Rozdz. VII i VIII części I SIWZ. Przed przystąpieniem do wykonania zamówienia wykonawca, o ile 
będą już znane, poda nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób do 
kontaktu z nimi,zaangażowanych w realizacje w/w powierzonej części zamówienia. Wykonawca zawiadomi 
Zamawiającego o wszelkich zmianach w/w danych w trakcie realizacji zamówienia.
Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca powoływał 
się, na zasadach określonych w art. 22a ust 1 Pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału w 
postępowaniu, wykonawca jest obowiązany wykazać zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca 

30/10/2020 S212
https://ted.europa.eu/TED

23 / 42



Dz.U./S S212
30/10/2020
519837-2020-PL

24 / 42

lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby 
wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.
Jeżeli powierzenie podwykonawcy wykonania części zamówienia nastąpi w trakcie jego realizacji, wykonawca 
na żądanie zamawiającego przedstawi oświadczenie, o którym mowa w art. 25a ust 1 Pzp, lub oświadczenia 
lub dokumenty potwierdzające brak podstaw wykluczenia wobec tego podwykonawcy.
W przypadku wskazania przez wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów, o których mowa 
w niniejszym ogłoszeniu i SIWZ w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi 
ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, Zamawiający pobiera samodzielnie z tych baz danych wskazane 
przez Wykonawcę oświadczenia lub dokumenty.
W przypadku wskazania przez wykonawcę oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w niniejszym 
ogłoszeniu i SIWZ, które znajdują się w posiadaniu Zamawiającego, w szczególności oświadczeń lub 
dokumentów przechowywanych przez Zamawiającego zgodnie z art. 97 ust. 1 P.z.p, Zamawiający w celu
potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy Pzp, korzysta z posiadanych 
oświadczeń lub dokumentów, o ile są one aktualne.
Wykonawca wpisany do urzędowego wykazu zatwierdzonych Wykonawców lub Wykonawca certyfikowany 
przez jednostki certyfikujące spełniające wymogi europejskich norm certyfikacji może złożyć zaświadczenie o 
wpisie do urzędowego wykazu wydane przez właściwy organ lub certyfikat wydany przez właściwą jednostkę 
certyfikującą kraju, w którym wykonawca ten ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, wskazujące na dokumenty 
stanowiące podstawę wpisu lub uzyskania certyfikacji, w miejsce odpowiednich dokumentów wymienionych w 
niniejszym ogłoszeniu i SIWZ.

III.1.6) Wymagane wadia i gwarancje:
1) Wymagany przez Zamawiającego okres gwarancji na roboty budowlane nie może być krótszy niż 36 
miesięcy, przy czym bieg gwarancji rozpoczyna się od daty bezusterkowego odbioru końcowego robót 
budowlanych każdej części (a i b) przedmiotu zamówienia odpowiednio. Okres gwarancji winien być 
zabezpieczony w wysokości 30 % wartości zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
2) Zamawiający zdecydował, że okres gwarancji jest jednym z kryteriów oceny ofert, przy czym okres gwarancji 
nie może być krótszy niż 36 miesięcy i dłuższy niż 60 miesięcy. Kryteria oceny ofert zostały opisane w rozdziale 
XIII części I SIWZ.
3)Okres rękojmi liczony od daty dokonania odbioru końcowego robót dla przedmiotu zamówienia wynosi 60 
miesięcy.
Zamawiający wymaga wniesienia wadium przy złożeniu oferty:
— na część nr 1 w wysokości 15 000,00 zł(słownie: piętnaście tysięcy złotych),
— na część nr 2 w wysokości 50 000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych).
W przypadku składania oferty na kilka części zamówienia Wykonawca wniesie wadium stanowiące sumę 
wadiów na poszczególne części.
1. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu,
2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że 
poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
3) gwarancjach bankowych,
4) gwarancjach ubezpieczeniowych,
5) poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 
2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 299).
2. Wadium wpłacane w pieniądzu należy wnieść przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego nr 
rachunku : 37 1050 1487 1000 0005 0342 7551 z dopiskiem: „Wadium przetargowe na zamówienie nr PZP/
W-249/10/2020 część nr ..” Z treści wadium wnoszonego w formie: poręczenia bankowego, gwarancji bankowej, 
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gwarancji ubezpieczeniowej lub poręczeniach udzielonych 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 powinno 
wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania 
ofertą, zobowiązanie gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych 
w art. 46 ust. 4a oraz art. 46 ust. 5 ustawy Pzp.
3. Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli najpóźniej do terminu składania ofert zaliczone 
zostanie na rachunku bankowym Zamawiającego.
4. Wadium wnoszone w formie innej niż pieniądz musi zostać przygotowane w postaci elektronicznej, podpisane 
kwalifikowanym podpisem elektronicznym, a następnie w oryginale załączone do oferty i przesłane wraz 
z ofertą w wersji elektronicznej najpóźniej do upływu terminu składania ofert poprzez mniportal https://
miniportal.uzp.pl/.
5. Wadium musi zabezpieczać ofertę przez cały okres związania ofertą. Wykonawca, który nie wniesie wadium 
lub nie zabezpieczy oferty akceptowalną formą wadium w wyznaczonym terminie, zostanie wykluczony z 
postępowania, a jego oferta zostanie uznana za odrzuconą.
6. Treść gwarancji wadialnej musi zawierać następujące elementy:
a. nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji/poręczenia (Zamawiającego), gwaranta 
(banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji/poręczenia) oraz wskazanie ich siedzib,
b. określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją/poręczeniem – określenie przedmiotu 
zamówienia;
c. kwotę gwarancji/poręczenia;
d. zobowiązanie gwaranta/poręczyciela do niezwłocznego zapłacenia bezwarunkowo i nieodwołalnie kwoty 
gwarancji/poręczenia na każde pisemne żądanie Zamawiającego w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 
4a oraz art. 46 ust. 5 ustawy Pzp .
e. informację o ważności gwarancji wadialnej 14 dni po upływie terminu związania ofertą.
7. Zwrot wadium
a. Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub 
unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.
b. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium 
niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia 
należytego wykonania umowy.
c.Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem 
terminu składania ofert.
d.Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na 
podstawie art. 46 ust. 1 ustawy Pzp, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako 
najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego.
e. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy 
rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku 
bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę.
f. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o 
którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń 
lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, oświadczenia, 
o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o 

30/10/2020 S212
https://ted.europa.eu/TED

25 / 42

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


Dz.U./S S212
30/10/2020
519837-2020-PL

26 / 42

której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez 
Wykonawcę jako najkorzystniejszej.
g. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana:
-odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie;
-nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;
-zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie 
Wykonawcy

III.1.7) Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je 
regulujących:
Wynagrodzenie za realizację zamówienia, wypłacane w PLN, jest wynagrodzeniem ryczałtowym i zawiera 
wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu umowy, wynikające wprost z dokumentów wym. w cz. II 
SIWZ pkt. 9 „Definicji w rozumieniu umowy”, jak również w nich nie ujęte, a niezbędne do wykonania przedmiotu 
umowy. Wykonawca nie może żądać podwyższenia tego wynagrodzenia, chociażby pojawiły się okoliczności 
powodujące potrzebę zwiększenia rozmiaru i kosztów prac niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy, z 
wyłączeniem uzasadnionych przypadków zmiany umowy określonych w §15 wzoru umowy część II SIWZ.Opis 
sposobu obliczania ceny w Roz. XII cz. I SIWZ .Ryzyko zmiany wszelkich obciążeń publiczno-prawnych z 
wyjątkami wynikającymi z umowy (cz. II SIWZ), przepisów Pzp i zmian podatku VAT ponosi Wykonawca.
Przyjęta stawka VAT do ustalenia ceny (należności) brutto zostanie ustalona w oparciu o przepisy ustawy o 
podatku od towarów i usług (VAT) obowiązujące w dniu podpisania umowy.
Rozliczenie pomiędzy Stronami następować będzie sukcesywnie, za wykonanie każdej lub kilku części/
obiektów lub etapów, określonych w oparciu o Harmonogram rzeczowo – finansowy, protokół odbioru 
częściowego oraz po wykonaniu przedmiotu umowy i podpisaniu przez strony protokołu końcowego, na 
podstawie faktur wystawionych przez Wykonawcę oraz zatwierdzonego przez Zamawiającego stosownego 
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(częściowego lub końcowego dla obiektu/części lub Umowy) rozliczenia robót. Rozliczenia będą następować w 
Polskich Złotych PLN.
Płatność końcową za wykonanie przedmiotu Umowy będzie stanowiła różnica pomiędzy wynagrodzeniem 
ryczałtowym, a sumą dotychczasowych płatności częściowych, z zastrzeżeniem sytuacji opisanej w §15 ust.3 i 
4 części II SIWZ "Wzoru umowy".
OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY : 1. Wykonawca zobowiązany jest podać na formularzu oferty (załącznik 
nr 1 do SIWZ):
cenę łączną ryczałtową za realizację przedmiotu zamówienia , z podziałem na :
o cenę części nr 1 : Przebudowa i budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Mickiewicza w Strzelcach Opolskich 
o cenę części nr 2: Przebudowa i budowa sieci wodociągowej oraz przebudowa i remont sieci kanalizacji 
sanitarnej w ul. Opolskiej i Krakowskiej w Strzelcach Opolskich z podziałem na:
a. cenę przebudowy i budowy sieci wodociągowej;
b. cenę przebudowy i remontu sieci kanalizacji sanitarnej;
lub cenę dwóch w/w części z powyższym podziałem.
Cena oferty musi być podana w PLN cyfrowo i słownie, w wartości netto i brutto, z wyodrębnieniem należnego 
podatku VAT.
2. Cena musi uwzględniać wszystkie wymagania niniejszej SIWZ oraz obejmować wszelkie koszty, jakie 
poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu 
zamówienia, w tym również wszelkie koszty towarzyszące wykonaniu przedmiotu zamówienia (umowy).
Wykonawca może dopisać do kosztorysów ofertowych różne pozycje jeśli uzna za stosowne i konieczne w celu 
prawidłowej wyceny zadań.
3. Cena oferty powinna wynikać z przedłożonej oferty.
4. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, 
zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do 
przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi 
przepisami. Wykonawca, składając ofertę, informuje Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do 
powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których 
dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.
Oświadczenie takie należy złożyć na formularzu ofertowym.
Uwaga przedmiotowy wymóg dotyczy wyłącznie tzw. odwróconego VAT.
5. Cena musi być podana z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku (zgodnie z matematycznymi zasadami 
zaokrągleń) łącznie z należnym podatkiem od towarów i usług VAT.
6. Podatek od towarów i usług (VAT) należy uwzględnić w cenie ofertowej w wysokości obowiązującej na dzień 
składania ofert.
7. Prawidłowe ustalenie podatku VAT należy do obowiązków Wykonawcy, zgodnie z przepisami ustawy o 
podatku od towarów i usług i podatku akcyzowym.
8. Wynagrodzenie Wykonawcy jest wynagrodzeniem ryczałtowym obejmującym podstawowy zakres 
zamówienia określony w opisie przedmiotu zamówienia cz. III SIWZ .
9. Zgodnie z art. 87 ust. 2 ustawy Pzp Zamawiający poprawia w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie, 
omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny, oraz inne omyłki polegające na niezgodności oferty z SIWZ. Poprawiając 
omyłki rachunkowe, Zamawiający będzie uwzględniał konsekwencje rachunkowe dokonanych poprawek.
Procedura zmiany wynagrodzenia opisana jest w paragrafie 4 II części SIWZ, a wynagrodzenia 
podwykonawców i umowy o podwykonawstwo w paragrafie 4 i 7 części II SIWZ (Wzór umowy).

III.1.8) Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:
W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie na zasadach określonych w art. 23 P.z.p Wykonawcy 
muszą łącznie wykazać spełnianie warunków uczestnictwa, o których mowa w Rozdziale V cz.I SIWZ. 
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Natomiast brak podstaw wykluczenia wykazuje każdy z członków konsorcjum odrębnie. Wykonawcy 
wyznaczają pełnomocnika i do oferty składają pełnomocnictwo.Wykonawca, który polega na zdolnościach lub 
sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował 
niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do 
oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.
Zamawiający ocenia, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe, 
pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie 
zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13a-c, pkt. 15–22 i 
ust. 5 ustawy Pzp.
Stosuje się solidarną odpowiedzialność za szkody.
W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, 
Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane, do 
realizacji których te zdolności są wymagane.
Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada solidarnie 
z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez Zamawiającego 
powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów.
Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe, podmiotu udostępniającego zasoby, nie potwierdzają spełnienia 
przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy 
wykluczenia, Zamawiający żądać będzie, 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 lub sytuację finansową lub ekonomiczną, o których mowa w sekcji III.1.3 niniejszego 
ogłoszenia.

III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2) Warunki realizacji umowy:
1.Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą, który złoży najkorzystniejszą ofertę na realizację zamówienia. 
Szczegóły w II cz. SIWZ "Wzór umowy". W rozdz.XV części I SIWZ określono formalności w celu zawarcia 
umowy. Przez wykonanie umowy należy rozumieć odbiór końcowy przedmiotu umowy.
Rozpoczęcie robót nastąpi nie później niż w ciągu 14 dni od dnia przekazania terenu budowy, o którym mowa w 
§ 5 ust.1) umowy (cz. II SIWZ). Realizacja kontraktu nastąpi zgodnie z terminami ustalonymi w Harmonogramie 
rzeczowo-finansowym, o którym mowa w ust. 3 umowy.
Wykonawca zobowiązany jest w terminie do 14 dni, licząc od dnia podpisania umowy, przedłożyć 
Zamawiającemu celem zatwierdzenia harmonogram rzeczowo-finansowy l wykonywanych prac uwzględniający 
kategorie robót wchodzące w skład realizacji zamówienia, technologię budowy i modernizacji obiektów, 
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sporządzony w 2 egz. O miejscu i terminie podpisania umowy Wykonawca zostanie powiadomiony pisemnie i 
poprzez (miniportal) e-puap.
2.Zamawiający powiadomi Wykonawcę/ców pismem i elektronicznie poprzez miniportal.
3. Wykonawca/cy zobowiązany/ni jest/są stawić się w siedzibie Zamawiającego celem podpisania umowy.
4. Nie zgłoszenie się Wykonawcy/ców w terminie i miejscu wyznaczonym przez Zamawiającego będzie 
traktowane jako uchylenie się od zawarcia umowy.
5. Osoby reprezentujące Wykonawcę/ców przy podpisywaniu umowy powinny posiadać ze sobą dokumenty 
potwierdzające ich umocowanie do podpisania umowy, o ile umocowanie to nie będzie wynikać z dokumentów 
załączonych do oferty.
6. Umowa/wy zostanie/ną zawarta/te z uwzględnieniem postanowień wynikających z treści SIWZ, projektu 
umowy (stanowiącego Część II SIWZ) oraz z danych zawartych w ofercie.
7. Przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, Wykonawca, którego oferta na całość lub 
część zamówienia została uznana za najkorzystniejszą zobowiązany jest dopełnić następujących formalności:
a) W przypadku podmiotów wspólnie ubiegających się o zamówienie lub jego część - przedłożyć kopię umowy 
konsorcjum.
b) Przedłożyć kopie dokumentów potwierdzających uprawnienia kierownika/ów budowy I kierownika robót 
wymienionych w sekcji III.1.3 nin. ogłoszenia.
c) Przedłożyć kosztorysy ofertowe: dla każdej części zamówienia wymienionej w sekcji II 2.4 niniejszego 
ogłoszenia – kosztorys odrębny, Sporządzone metodą kalkulacji uproszczonej i szczegółowej, z osobnym 
wyszczególnieniem materiałów w zakresie i na kwotę wynikającą z przedłożonej oferty. Dostarczone kosztorysy 
będą załącznikiem do umowy.
Kosztorysy ofertowe mają na celu ułatwienie rozliczeń odbiorów częściowych oraz robót zamiennych (dot. 
przyjętych cen jednostkowych).
d) Wnieść wymagane zabezpieczenie należytego wykonania umowy, o którym mowa w sekcji III 1.6.
e) Przedłożyć umowy z podmiotami trzecimi, jeżeli Wykonawca polegał będzie na zasobach podmiotu trzeciego.
f) Sporządzić i przedłożyć do zatwierdzenia Zamawiającemu w terminie 14 dni od daty podpisania umowy 
harmonogram lub harmonogramy wykonywanych prac uwzględniający kategorie robót wchodzące w skład 
realizacji zamówienia lub jego części, technologię budowy i modernizacji obiektów, sieci i urządzeń.
h) Harmonogram/my muszą uwzględniać terminy realizacji zamówienia określone przez Zamawiającego w 
SIWZ oraz terminy odbiorów częściowych.
Ponadto:
1.Wszelkie zmiany Umowy wymagają pod rygorem nieważności formy pisemnej.
2. Na podstawie treści art. 144 ustawy Pzp zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w 
stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, za wyjątkiem przypadków 
określonych w niniejszej umowie, w tym w szczególności wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności 
wymienionych poniżej:
a. zmiana wynagrodzenia, w przypadku ustawowej zmiany stawki VAT;
b. obniżenia wartości wynagrodzenia umownego w przypadku gdy zakres prac opisany w dokumentacji 
przetargowej ze względów technicznych, ekonomicznych lub formalno-prawnych nie będzie konieczny do 
wykonania;
c. zmiana terminu realizacji przedmiotu zamówienia i uzasadnionego wynagrodzenia umownego – w przypadku:
• siły wyższej – rozumianej jako wystąpienie zdarzenia nadzwyczajnego, zewnętrznego, niemożliwego do 
przewidzenia i zapobieżenia, którego nie dało się uniknąć nawet przy zachowaniu najwyższej staranności, a 
które uniemożliwia Wykonawcy wykonanie przedmiotu umowy. W razie wystąpienia siły wyższej Strony umowy 
zobowiązane są dołożyć wszelkich starań w celu ograniczenia do minimum opóźnienia w wykonywaniu swoich 
zobowiązań umownych, powstałego na skutek działania siły wyższej (pod pojęciem siły wyższej rozumie się 
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w szczególności zdarzenia i okoliczności takie jak: klęska żywiołowa, działania wojenne, rebelie, terroryzm, 
rewolucja, powstanie, zamieszki, inwazja, bunt, strajk spowodowany przez inne osoby-nie związane z realizacją 
inwestycji)
• przedłużenia z przyczyn niezależnych od Wykonawcy czasu wydania decyzji administracyjnych przez 
właściwe organy lub inne podmioty w stosunku do terminów wynikających z obowiązujących przepisów prawa, 
jeżeli uniemożliwia to lub wstrzymuje w istotny sposób realizację robót;
• konieczności usunięcia błędów, wad lub konieczności wprowadzenia zmian w dokumentacji technicznej;
• rezygnacji z wykonania części robót lub/i wykonania robót zamiennych, które wstrzymują lub opóźniają 
realizację przedmiotu umowy;
• konieczności przerwania robót ze względu na niekorzystne warunki atmosferyczne, uniemożliwiające 
prowadzenie robót zgodnie z SIWZ, co wymaga potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego 
stosownym wpisem do Dziennika Budowy (nie dotyczy warunków atmosferycznych typowych dla pory roku), t.j. 
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intensywne opady deszczu, ulewy, nawałnice o wysokości opadów powyżej 50 mm/m2 w okresie 1 tygodnia; 
silny wiatr powyżej 100 km/h, uniemożliwiający pracę maszyn budowlanych;
• konieczności usuwania nieprzewidzianych kolizji, usterek, awarii, napraw uzbrojenia podziemnego, 
nadziemnego bądź urządzeń przez ich użytkowników, co może uniemożliwić terminową realizację zadania;
• wstrzymania robót, z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, przez uprawniony organ;
• wystąpienia sytuacji niemożliwej do przewidzenia w chwili zawarcia umowy, a mającej wpływ na realizację 
robót;
• skrócenia terminu realizacji przedmiotu umowy na wniosek Wykonawcy,
Wniosek o zmianę terminu i uzasadnionego wynagrodzenia realizacji przedmiotu zamówienia składa 
Zamawiającemu Wykonawca z uzasadnieniem, wskazując co najmniej jedną z przyczyn wymienioną powyżej.
Na w/w zmianę musi wyrazić zgodę Zamawiający.
d. zamawiający dopuszcza wprowadzenie zamiany materiałów i urządzeń przedstawionych w ofercie 
przetargowej pod warunkiem, że zmiany te będą korzystne dla Zamawiającego.
Będą to, przykładowo, okoliczności:
• powodujące obniżenie kosztu ponoszonego przez Zamawiającego na eksploatację i konserwację wykonanego 
przedmiotu umowy;
• powodujące poprawienie parametrów technicznych;
• wynikające z aktualizacji rozwiązań z uwagi na postęp technologiczny lub zmiany obowiązujących przepisów;
e. zmiany przepisów prawa istotnych dla postanowień niniejszej umowy;
f. zmiany przepisów prawa w trakcie realizacji zamówienia, powodujących konieczność dostosowania 
dokumentacji;
g. zmiany związane ze zwiększeniem zakresu umowy w związku z realizacją robót zamiennych, które są 
niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy. Zwiększenie zakresu przedmiotu umowy i 
wynagrodzenia możliwe będzie przy łącznym spełnieniu następujących warunków:
• z powodów ekonomicznych lub technicznych nie można udzielić zamówienia innemu wykonawcy;
• zmiana wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie kosztów po stronie 
Zamawiającego;
• wartość robót lub zwiększenie wartości robót, w przypadku robót zamiennych, nie przekracza 50 % wartości 
umowy o której mowa w §4 ust.1 umowy.
i. zmiany umowy w przypadku powstania okoliczności, której Zamawiający działając z należytą starannością nie 
mógł przewidzieć, a wartość zmiany nie przekracza 50 % wartości umowy o której mowa w §4 ust.1 umowy.
3. Rozliczenie za wykonane roboty zamienne nastąpi wg. niżej wymienionych zasad:
• Zakres robót zamienianych podlega wyłączeniu z wynagrodzenia ryczałtowego.
• Zakres robót zamiennych zostanie rozliczony w oparciu o faktycznie wykonane ilości robót potwierdzone 
obmiarem z książki obmiarów i ceny jednostkowe kosztorysu Wykonawcy, o którym mowa w rozdziale XIV ust. 
7 p.c) części I SIWZ.
• W przypadku braku w powyższym kosztorysie odpowiednich cen jednostkowych Wykonawca wyliczy je w 
oparciu o uzasadniony koszt i umiarkowany zysk, a ostateczna cena jednostkowa zostanie wynegocjowana z 
Zamawiającym.
4. Warunkiem wprowadzenia istotnych zmian zawartej umowy jest sporządzenie podpisanego przez Strony 
Protokołu konieczności określającego przyczyny zmiany oraz potwierdzającego wystąpienie okoliczności 
wymienionej w par. 15 ust. 2.umowy cz. II SIWZ
5. Zmiany harmonogramu rzeczowo-finansowego o których mowa w § 2 ust. 9 umowy nie prowadzące do 
zmiany końcowego terminu zakończenia realizacji każdej z części zamówienia (terminy określone w § 2 ust. 1) 
wymagają zatwierdzenia przez Nadzór Inwestorski i Zamawiającego, nie wymagają formy aneksu do umowy.
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1. Na zasadzie art. 29 ust. 3 a ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający wymaga zatrudnienia na 
podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę Operatorów koparek lub koparko-ładowarek 
wykonujących następujące czynności w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia:
a. kierowanie koparką lub koparko-ładowarką,
b. wykonywanie budowlanych robót ziemnych.
2. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:
a. żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania wymogu wymienionego w/w pkt. 1 i 
dokonywania ich oceny,
b. żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania wymogu wymienionego w/w 
pkt. 1.
3. W trakcie realizacji zamówienia, na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu 
terminie, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia 
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wskazanych w 
pkt. 1 skierowanych do realizacji przedmiotu zamówienia:
a. oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób, 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 pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju 
umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy 
lub Podwykonawcy;
b. poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwykonawcę kopię 
umowy/umów o pracę osób wymienionych w pkt. 1 wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, 
których dotyczy ww. oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres 
obowiązków, jeżeli został sporządzony).
Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych 
pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (tj. w 
szczególności bez adresów i nr PESEL pracowników). Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji.
Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do 
zidentyfikowania;
c. zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę 
składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni 
okres rozliczeniowy;
d. poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwykonawcę kopię dowodu 
potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń,
Zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami 
ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 poz. 1000 z późn. zmianami).
4. Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o 
pracę osób wykonujących wskazane w pkt. 1 czynności Zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku 
zapłaty przez Wykonawcę kary umownej w wysokości określonej w § 12 ust. 1 pkt. g) umowy. Szczegóły dot. 
zatrudnienia na podstawie umowy o pracę w par. 16 II części SIWZ (wzór umowy).
Zmiana terminu realizacji przedmiotu zamówienia i uzasadnionego wynagrodzenia umownego może nastąpić 
również w przypadku sytuacji określonej w Ustawie z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach 
związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz 
wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

III.2.3) Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia
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Obowiązek podania imion i nazwisk oraz kwalifikacji zawodowych pracowników wyznaczonych do wykonania 
zamówienia

Sekcja IV: Procedura
IV.1) Opis

IV.1.1) Rodzaj procedury
Procedura otwarta

IV.1.3) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

IV.1.8) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak

IV.2) Informacje administracyjne

IV.2.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 11/12/2020
Czas lokalny: 11:00

IV.2.3) Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom

IV.2.4) Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski

IV.2.6) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 11/12/2020
Czas lokalny: 11:15
Miejsce:
Otwarcie ofert w siedzibie Strzeleckich Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.,ul. Mickiewicza 10, 47-100 Strzelce 
Opolskie. Otwarcie ofert nastąpi w formie elektronicznej, poprzez użycie aplikacji do odszyfrowania ofert 
dostępnej na miniPortalu Urzędu Zamówień Publicznych i poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert za pomocą 
klucza prywatnego. Przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką ....
Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:
c.d.... przeznacza na sfinansowanie zamówienia.
Podczas otwarcia ofert zostaną podane nazwy (firmy) oraz adresy wykonawców, a także informacje dotyczące 
ceny, terminu wykonania zamówienia i okresu gwarancji. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści 
na stronie internetowej i miniportalu wszystkie w/w informacje.Odwrócona zasada oceny ofert
1. Zamawiający informuje, że stosownie do dyspozycji art. 24aa) ustawy Pzp najpierw dokona oceny ofert, a 
następnie zbada, czy Wykonawca/cy, którego/rych oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega/
ją wykluczeniu oraz czy spełnia/ją warunki udziału w postępowaniu.
2. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza uchyla się od zawarcia umowy lub 
nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Zamawiający zbada czy nie podlega 
wykluczeniu oraz czy spełnia warunki udziału w postępowaniu Wykonawca, który złożył ofertę najwyżej 
ocenioną spośród pozostałych ofert.
Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:
Otwarcie ofert jest jawne, wszyscy zainteresowani mogą uczestniczyć w sesji otwarcia ofert w siedzibie 
Zamawiającego, w sali narad I piętro.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1) Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
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VI.2) Informacje na temat procesów elektronicznych
Akceptowane będą faktury elektroniczne
Stosowane będą płatności elektroniczne

VI.3) Informacje dodatkowe:
W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się 
przy użyciu miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty 
elektronicznej.
Zamawiający wyznacza następujące osoby do kontaktu z Wykonawcami (od godz. 8 do 15):
Pan Norbert Czusik tel. 77 461 27 08 w 37, e-mail n.czusik@swik.com.pl , Pani Małgorzata Sokołowska tel. 77 
461 27 08 w. 34, e-mail m.sokolowska@swik.com.pl 
Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać 
konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do formularzy: złożenia, zmiany, 
wycofania oferty lub wniosku oraz do formularza do komunikacji.
Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych 
kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie 
korzystania z miniPortalu oraz Regulaminie ePUAP.
Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia, zmiany, 
wycofania oferty lub wniosku oraz do komunikacji wynosi 150 MB.
Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub 
elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania na 
ePUAP.
Identyfikator postępowania i klucz publiczny dla danego postępowania o udzielenie zamówienia dostępne są na 
Liście wszystkich postępowań na miniPortalu.
Wykonawca składa ofertę w postępowaniu, dalej „wniosek” za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, 
wycofania oferty lub wniosku dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Klucz publiczny 
niezbędny do zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę jest dostępny dla wykonawców na miniPortalu. W 
formularzu oferty/wniosku Wykonawca zobowiązany jest podać adres skrzynki ePUAP, na którym prowadzona 
będzie korespondencja związana z postępowaniem.
Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, z zachowaniem postaci elektronicznej w formacie danych 
pdf, doc lub docx i podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Sposób złożenia oferty, w tym 
zaszyfrowania oferty opisany został w Regulaminie korzystania z miniPortal. Ofertę należy złożyć w oryginale.
Wszelkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 
r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t. j. Dz.U. z 2019r. poz. 1010 z późn. zmianami), które Wykonawca 
zastrzeże jako tajemnicę przedsiębiorstwa, powinny zostać złożone w osobnym pliku wraz z jednoczesnym 
zaznaczeniem polecenia „Załącznik stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa” a następnie wraz z plikami 
stanowiącymi jawną część skompresowane do jednego pliku archiwum (ZIP).
Do oferty/wniosku należy dołączyć Jednolity Europejski Dokument Zamówienia i inne załączniki w postaci 
elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, a następnie wraz z plikami stanowiącymi 
ofertę skompresować do jednego pliku archiwum (ZIP). Wykonawca może przed upływem terminu do składania 
ofert zmienić lub wycofać ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub 
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wniosku dostępnego na ePUAP i udostępnionych również na miniPortalu. Sposób zmiany i wycofania oferty 
został opisany w Instrukcji użytkownika dostępnej na miniPortalu
Wykonawca po upływie terminu do składania ofert nie może skutecznie dokonać zmiany ani wycofać złożonej 
oferty.
Sposób komunikowania się Zamawiającego z Wykonawcami (nie dotyczy składania ofert i wniosków)
1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami w 
szczególności składanie oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa się 
elektronicz. za pośrednictwem dedykowanego formularza dostępnego na ePUAP oraz udostępnionego przez 
miniportal (Formularz do komunikacji). We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem 
Zamawiający i Wykonawcy posługują się numerem ogłoszenia TED lub ID postępowania.
2. Zamawiający może również komunikować się z Wykonawcami za pomocą poczty elektronicznej, email
przetargi@swik.com.pl 
3. Dokumenty elektroniczne, oświadczenia lub elektroniczne kopie dokumentów lub oświadczeń składane są 
przez Wykonawcę za pośrednictwem Formularza do komunikacji jako załączniki. Zamawiający dopuszcza 
również możliwość składania dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów 
lub oświadczeń za pomocą poczty elektronicznej, na wskazany w pkt 2 adres e-mail.
Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub 
oświadczeń musi być zgodny z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 
czerwca 2017 r. w sprawie użycia środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
publicznego oraz udostępniania i przechowywania dokumentów elektronicznych oraz rozporządzeniu Ministra 
Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od 
wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
4. Niniejsze postępowanie prowadzone jest w języku polskim.
Opis sposobu przygotowania ofert
1. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, z zastrzeżeniem 
przypadków wynikających z ustawy Pzp.
2. Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać ofertę poprzez złożenie 
powiadomienia według tych samych zasad jak wprowadzanie zmian i poprawek.
3. Do przeliczenia na PLN wartości wskazanej w dokumentach złożonych na potwierdzenie spełniania 
warunków udziału w postępowaniu, wyrażonej w walutach innych niż PLN, Zamawiający przyjmie średni kurs 
publikowany przez Narodowy Bank Polski z dnia wszczęcia postępowania.
4. Wykonawcy przedstawiają ofertę zgodnie ze wszystkimi wymaganiami określonymi w SIWZ. Oferta 
niespełniająca wymagań określonych w SIWZ zostanie odrzucona, z zastrzeżeniem wyjątków określonych w 
art. 87 ust. 2 ustawy Pzp.
5. Na ofertę składają się:
a) Wypełniony formularz ofertowy sporządzony wg wzoru z części IV SIWZ.
b) Standardowy Formularz Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia w formie dokumentu 
elektronicznego opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym – wypełniony przez Wykonawcę w 
zakresie wymagań określonych w SIWZ – część IV SIWZ lub zgodnie z instrukcją podaną na stronie Urzędu 
Zamówień Publicznych https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/jednolity-europejski-dokument-zamowienia.
c) Dokumenty o których mowa w Rozdziale VII pkt. od 1 do 10 cz. I SIWZ (jeśli dotyczy: JEDZ 
współkonsorcjantów, podwykonawców- o ile są znani na etapie składania ofert, podmiotów na zasobach, 
których wykonawca polega).
d) Oświadczenie umożliwiające dokonanie oceny ofert w kryteriach ceny i gwarancji - na formularzu oferty.
e) Pełnomocnictwo (oryginał lub notarialnie potwierdzona kopia) - w przypadku, gdy upoważnienie do 
podpisania oferty nie wynika z dokumentów rejestrowych. W przypadku podmiotów wspólnie ubiegających 
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się o zamówienie pełnomocnictwo (oryginał lub notarialnie potwierdzona kopia) do reprezentowania ich w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie 
zamówienia publicznego.
f) Zobowiązanie podmiotu trzeciego albo inny dokument służący wykazaniu udostępnienia Wykonawcy 
potencjału przez podmiot trzeci jeżeli Wykonawca wykazując spełnienie warunków udziału w postępowaniu 
polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów,
g) oświadczenie zgodnie z art. 13 i 14 RODO - na formularzu oferty,
h) dokumenty potwierdzające równoważność, o których mowa w rozdziale III punkt 6 cz. I SIWZ – jeśli dotyczy
i)Wadium – w przypadku wnoszenia wadium w innej formie niż pieniężna.
6. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane z tłumaczeniem na język polski.
7. W przypadku wskazania przez wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów potwierdzających 
brak podstaw wykluczenia lub potwierdzających spełnianie warunków uczestnictwa w formie elektronicznej 
pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych zamawiający może 
żądać od wykonawcy przedstawienia tłumaczenia na język polski wskazanych przez wykonawcę i pobranych 
samodzielnie przez
zamawiającego dokumentów.
8. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę - na jedną z części lub na wszystkie części lub dowolną 
kombinację i dowolną liczbę części zamówienia.
Forma dokumentów:
a) Oświadczenia, o których mowa w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 roku w sprawie 
rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia (Dz.U.2016r. poz.1126 i z 2018, poz. 1993 oraz późniejsze zmiany) dotyczące Wykonawcy i innych 
podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca na zasadach określonych w art. 22a 
ustawy Pzp oraz dotyczące Podwykonawców, składane są w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego 
lub w elektronicznej kopii dokumentu lub oświadczenia poświadczonej za zgodność z oryginałem. Dopuszcza 
się możliwość ich złożenia w postaci skanu podpisanego własnoręcznym podpisem, a następnie opatrzonego
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
b) Dokumenty, o których mowa w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 roku w sprawie 
rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia (Dz.U.2016r. poz.1126 i z 2018, poz. 1993 oraz późniejsze zmiany), składane są w oryginale w 
postaci dokumentu elektronicznego lub w elektronicznej kopii dokumentu lub oświadczenia poświadczonej za 
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zgodność z oryginałem. Dopuszcza się możliwość ich złożenia w postaci skanu podpisanego własnoręcznym 
podpisem, a następnie opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
c) Formularz ofertowy i JEDZ składane są w formie elektronicznej z kwalifikowanym podpisem elektronicznym 
(pod rygorem nieważności).
d) Wadium (forma niepieniężna) składane jest w formie elektronicznej z kwalifikowanym podpisem 
elektronicznym (pod rygorem nieważności). Nie jest dopuszczalna forma skanu.
e) Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca, podmiot, na którego 
zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia 
publicznego albo Podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą.
Poświadczenie za zgodność z oryginałem elektronicznej kopii dokumentu lub oświadczenia następuje przy 
użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego.
f) Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentów, o 
których mowa w w/w rozporządzeniu, wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi 
wątpliwości co do jej prawdziwości.
g) Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
h) W przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów w formie elektronicznej 
pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych pobieranych 
samodzielnie przez Zamawiającego Zamawiający może żądać od Wykonawcy przedstawienia tłumaczenia na 
język polski wskazanych przez Wykonawcę i pobranych samodzielnie przez Zamawiającego dokumentów.
i) Pełnomocnictwo należy przedstawić w oryginale. Pełnomocnictwo do podpisania elektronicznego dokumentu 
„JEDZ” winno być w formie elektronicznej dołączone do „JEDZ” i podpisane kwalifikowanym podpisem 
elektronicznym i w oryginale lub kopii potwierdzonej notarialnie załączone do oferty.
j) Jeżeli Wykonawca nie złożył wymaganych pełnomocnictw albo złożył wadliwe pełnomocnictwa, Zamawiający 
wzywa do ich złożenia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy 
podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.
k) Zamawiający wzywa także, w wyznaczonym przez siebie terminie, do złożenia wyjaśnień dotyczących 
oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25ust.1 u Pzp.
l) Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o 
których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy Pzp, jeżeli Zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty 
dotyczące tego Wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w 
szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności 
podmiotów realizujących zadania publiczne (t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 700).
20. W zakresie nie uregulowanym SIWZ, zastosowanie mają przepisy rozporządzenia Ministra Rozwoju 
z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r., poz. 1126 i z 2018, poz. 1993 oraz późniejsze 
zmiany).
11. Wykonawca w terminie 3 dni od przekazania informacji, o której mowa w art. 51 ust. 1a, art. 57 ust. 1 lub 
art. 60d ust. 1 u.p.z.p, albo zamieszczenia na stronie internetowej (oraz miniportalu) informacji, o której mowa 
w art. 86 ust. 5 u.p.z.p. (tj. o kwocie jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, 
firmy oraz adresów Wykonawców którzy złożyli oferty w terminie, cenie, terminie wykonania zamówienia, 
okresu gwarancji i warunkach płatności zawartych w ofertach), przekazuje elektronicznie Zamawiającemu 
poprzez https://miniportal.uzp.gov.pl oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej 
grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca 
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może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia.
Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 6 dni 
przed upływem terminu składania ofert pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia wpłynie do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa 
wyznaczonego terminu składania ofert.
a. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa 
powyżej, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień, albo pozostawić wniosek 
bez rozpoznania.
b. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku o wyjaśnienie treści 
SIWZ.
c. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekazuje Wykonawcom, którym przekazał SIWZ bez 
ujawniania źródła zapytania, a jeżeli specyfikacja jest udostępniana na stronie internetowej, zamieszcza na tej 
stronie.
d. Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania Wykonawców.
e. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść 
SIWZ. Dokonaną zmianę udostępnia się na stronie internetowej.
f. Jeżeli Zamawiający i Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem 
lub przy pomocy poczty elektronicznej, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich 
otrzymania.
g. W przypadku braku potwierdzenia otrzymania wiadomości przez Wykonawcę, Zamawiający będzie uważał, 
iż pismo wysłane przez Zamawiającego na numer faksu lub adres e-mail podany przez Wykonawcę zostało 
doręczone w sposób umożliwiający zapoznanie się Wykonawcy z jego treścią.
h. Wykonawca zobowiązany jest do powiadomienia Zamawiającego w formie pisemnej o wszelkiej zmianie 
numeru faksu i adresu poczty elektronicznej podanego w ofercie.
Klauzula informacyjna z art. 13 RODO
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 
2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie 
danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 4.5.2016, str. 1z późn. zm.) dalej „RODO”, informuję, że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Spółka Strzeleckie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. z 
siedzibą w Strzelcach Opolskich przy ul. Mickiewicza 10, tel. 77 4612708;
2) w w/w Spółce SWIK /Zamawiającego kontakt do inspektora danych osobowych: adres e-mail to
iod@swik.com.pl 
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym 
z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego nr PZP /W-349/10/2020 pn.: „Modernizacja sieci 
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wodociągowych i kanalizacyjnych – Etap III w Strzelcach Opolskich 2 części-kontrakt 10” prowadzonym w trybie 
przetargu nieograniczonego.
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie 
dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo 
zamówień publicznych ((tekst jedn. Dz.U. z 2019r., poz. 1843 ), dalej „ustawa Pzp”;
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, przez okres 15 lat od dnia zakończenia postępowania o 
udzielenie zamówienia.
6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest 
wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o 
udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, 
stosowanie do art. 22 RODO;
8) posiada Pani/Pan:
— na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących,
— na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych *,
— na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych 
z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO **,
— prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że 
przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
9) nie przysługuje Pani/Panu:
— w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych,
— prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO,
— na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą 
prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
W celu zapewnienia, że wykonawca wypełnił obowiązki informacyjne oraz ochrony prawnej uzasadnionych 
interesów osoby trzeciej, której dane zostały przekazane w związku z udziałem wykonawcy w postępowaniu, 
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zobowiązuje się wykonawców do złożenia w ofercie oświadczenia o wypełnieniu przez niego obowiązków 
informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO (druk oferty część IV SIWZ).
* 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.
Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem wag tych 
kryteriów i sposobu oceny ofert.
Zamawiający będzie porównywał oferty zamówienia wg. .poniższych kryteriów.
1. Oferty będą oceniane wg nw. kryteriów, którym przyporządkowano następujące wagi:
Lp. Kryterium Znaczenie w %
1 Cena (C) 90 %
2 Okres gwarancji (G) 10 %
Razem 100 %
2. Liczba punktów przyznana każdej z ocenianych ofert obliczona zostanie wg poniższego wzoru.
Lp = C + G
Gdzie:
Lp – łączna liczba punktów przyznanych ofercie
C – liczba punktów przyznanych ofercie w oparciu o kryterium-cena
G – liczba punktów przyznanych ofercie w oparciu o kryterium – okres gwarancji
3. Za najkorzystniejsze zostaną uznane oferty spełniające wszystkie wymagania SIWZ, które uzyskały 
najwyższą liczbę punktów obliczonych w oparciu o powyższy wzór.
4. Punkty będą liczone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
5. Oferta może uzyskać maksymalnie 100 pkt, w tym:
a) maksymalnie 90 pkt w kryterium cena;
b) maksymalnie 10 pkt w kryterium okres gwarancji;
6. Sposób obliczania punktów dla każdego z kryteriów:
Kryterium nr 1 – Cena (C):
Ocenie podlegać będzie łączna cena brutto za wykonanie zamówienia, która podana zostanie w formularzu 
oferty.
Punkty dla poszczególnych ofert liczy się według następującego wzoru:
C = Najniższa cena brutto spośród ofert ocenianych/ cena brutto ocenianej oferty x 100 x 90 %
Kryterium nr 2 – Okres gwarancji (G):
Ocenie podlegać będzie okres gwarancji, który podany zostanie przez Wykonawcę w ofercie.
Punkty dla poszczególnych ofert przyznane zostaną według następującego wzoru:
G = Okres gwarancji podany w ocenianej ofercie/ Maksymalny wymagany okres gwarancji x 100 x 10 %
Wymagany przez Zamawiającego okres gwarancji nie może być krótszy niż 36 miesięcy oraz nie może być 
dłuższy niż 60 miesięcy, przy czym bieg gwarancji i rękojmi za wady rozpoczyna się w dniu odbioru robót 
wymienionych w rozdziale III pkt. 2 SIWZ i wydania przez Wykonawcę dokumentów gwarancyjnych.
W przypadku ujawnienia w trakcie odbioru braków bieg terminu gwarancji i rękojmi za wady rozpoczyna się od 
daty usunięcia braków. W przypadku robót przerwanych bieg terminu gwarancji i rękojmi za wady rozpoczyna 
się z dniem ostatniego odbioru wszystkich robót do tego momentu zrealizowanych.
7.Jeżeli Wykonawca wpisze w ofercie okres gwarancji lub termin realizacji zamówienia niespełniający wymogów 
Zamawiającego, to przygotuje ofertę niezgodnie z SIWZ, co skutkować będzie odrzuceniem oferty.
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8.W przypadku niewypełnienia w ofercie rubryki, dotyczącej gwarancji, Zamawiający uzna odpowiednio, że 
Wykonawca deklaruje najkrótszy wymagany okres gwarancji.
9.Jeżeli Wykonawca złoży ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku 
podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty 
doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie 
z tymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę, zobowiązany jest poinformować Zamawiającego, czy wybór 
oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę towaru lub 
usługi, których dostawa lub usługa będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty 
podatku.
10.Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty bo dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny 
i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z najniższą ceną, a jeżeli zostały 
złożone oferty o takiej samej cenie, wzywa się Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie 
określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych.
11. Wykonawcy w ofertach dodatkowych nie mogą zaoferować cen wyższych niż w pierwotnych ofertach.

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Tel.:  +48 224587801
Faks:  +48 224587800
Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl/kio/kontakt

VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
1. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes 
w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez 
Zamawiającego przepisów ustawy Pzp. 2. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami 
ustawy Pzp czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania 
czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustaw. 3. Odwołanie powinno wskazywać 
czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy 
Pzp, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i 
prawne uzasadniające wniesienie odwołania. 4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby Odwoławczej w formie 
pisemnej w postaci papierowej lub w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem 
albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym 5. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu 
przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią 
przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed 
upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego 
wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. 6. Wykonawca może w terminie przewidzianym 
do wniesienia odwołania poinformować Zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynności 
podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy, na które 
nie przysługuje odwołanie na podstawie art. 180 ust. 2 ustawy Pzp. 7. W przypadku uznania zasadności 
przekazanej informacji Zamawiający powtarza czynność albo dokonuje czynności zaniechanej, informując o 
tym Wykonawców w sposób przewidziany w ustawie Pzp dla tej czynności. 8. Na czynności, o których mowa 
w pkt 7, nie przysługuje odwołanie, z zastrzeżeniem art. 180 ust. 2 ustawy Pzp. 9. Odwołanie wnosi się w 
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terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia 
- jeżeli zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (w sposób określony w art. 180 ust. 5 
zdanie drugie ustawy Pzp) albo w terminie 15 dni - jeżeli zostały przesłane w inny sposób. 10. Odwołanie wobec 
treści ogłoszenia o zamówieniu oraz wobec postanowień SIWZ, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji 
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej. 11. 
Odwołanie wobec czynności innych niż w/w wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy 
zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę 
jego wniesienia. 12. Jeżeli Zamawiający nie prześle Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty odwołanie 
wnosi się nie później niż w terminie: 1) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej 
ogłoszenia o udzieleniu zamówienia; 2) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował 
w dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia 13. W przypadku wniesienia 
odwołania wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień SIWZ Zamawiający może przedłużyć 
termin składania ofert. 14. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu 
związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Izbę Odwoławczą orzeczenia. Dalsze szczegóły 
dotyczące odwołań w Dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych.

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Tel.:  +48 224587801
Faks:  +48 224587800
Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl/kio/kontakt

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
27/10/2020
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