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1. Nazwa i adres Zamawiającego 

 
Przedsiębiorstwo Wodno – Kanalizacyjne 
„Eko – Skawa” Sp. z o.o.  
ul. 3 Maja 40 a 
34-220 Maków Podhalański 

 
Strona www: http://www.ekoskawa.pl  
E-mail: ekoskawa_makowpodh@vp.pl  
Telefon: 33 877 16 28 
Fax: 33 877 00 45 
REGON: 120570492 
NIP: 552-166-57-79 

2. Tryb udzielenia zamówienia 
1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu 

nieograniczonego poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień 
publicznych. 

2. Podstawa prawna udzielenia zamówienia publicznego: art. 10 ust. 1 oraz art. 39-46 Prawa 
zamówień publicznych. 

3. Podstawa prawna opracowania specyfikacji istotnych warunków zamówienia: 
1) Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Tekst jednolity Dz. U.  

z 2018 r. poz. 1986, 2215, z 2019 r., poz. 53) zwana dalej ustawa Pzp. 
2) Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów 

dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniach o udzielenie 
zamówienia (Dz. U. z 2016 r. poz. 1126), zmienione Rozporządzeniem Ministra 
Przedsiębiorczości i Technologii (Dz. U. z 17.10.2018 r., poz. 1993), zwane dalej 
Rozporządzeniem; 

3) Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie średniego 
kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień 
publicznych (Dz.U. z 2017 poz. 2477). 

4) Ustawa o informowaniu o cenach towarów i usług z dnia 9 maja 2014 r. (Dz. U. z 2014 r., poz. 915 z 
późn. zm.) 

5) Ustawa z dnia 16 lutego 2007 o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2007 r., poz. 331 z 
późn. zm.) oraz Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o zmianie ustawy o ochronie konkurencji i 
konsumentów oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015 r., poz. 1634) 

6) Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 marca 2010 r. w sprawie regulaminu 
postępowania przy rozpoznawaniu odwołań (Dz. U. z 2010 nr 48 poz. 280) oraz 
Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 października 2018 r. zmieniające 
rozporządzenie w sprawie regulaminu postępowania przy rozpoznawaniu odwołań (Dz.U. z 
2018 poz. 1992)  

7) Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 marca 2010 r. w sprawie wysokości i 
sposobu pobierania wpisu od odwołania oraz rodzajów kosztów w postępowaniu 
odwoławczym i sposobu ich rozliczania (Dz. U. z  2010, nr 41, poz. 238) oraz 
Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 2016 r. zmieniające 
rozporządzenie w sprawie wysokości i sposobu pobierania wpisu od odwołania oraz 
rodzajów kosztów w postępowaniu odwoławczym i sposobu ich rozliczania (Dz. U. z  2017, 
poz. 47) 

8) Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie protokołu 
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (Dz. U. z 2016, poz. 1128). 

9) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy dokumentacji projektowej , specyfikacji technicznych wykonania i odbioru 
robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072 z 
późn. zm.). 

10) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie  określania metod i 
podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac 
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projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie 
funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. Nr 130, poz. 1389 z późn. zm). 

3. Opis przedmiotu zamówienia 
 

1. Nazwa zamówienia: 
1) Wykonanie w systemie „zaprojektuj i wybuduj” dokumentacji projektowej z 

uzyskaniem pozwolenia na rozbiórkę i budowę oraz budowa i wyposażenie 
Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Makowie Podhalańskim 
– CZĘŚĆ 1. 

2) Dostawa Rozdrabniarki mobilna do odpadów zielonych i drewnopochodnych – 
CZĘŚĆ 2. 

3) Dostawa wózka widłowego – CZĘŚĆ 3. 
4) Dostawa Miejskiej Stacji Recyklingowej – CZĘŚĆ 4. 
5) Dostawa wyposażenia laboratorium energii odnawialnej – CZĘŚĆ 5. 

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. 
Zakres prac objętych Przedmiotem Zamówienia obejmuje: 

Część 1:  

1) zaprojektowanie i wykonanie PSZOK wraz z kompletnym wyposażeniem (chyba, że w PFU 

wyraźnie zaznaczono wyjątki w tym zakresie), infrastrukturą towarzyszącą (w tym 

niezbędnych przyłączy i połączeń z obiektami zewnętrznymi) oraz zagospodarowaniem 

terenu, a także demontaż i rozbiórkę istniejących budynków magazynowych na terenie 

lokalizacji PSZOK, objętych inwentaryzacją, stanowiącą załącznik do PFU. 

2) Wykonawca będzie odpowiedzialny za zaprojektowanie i wykonanie rozbiórki oraz Robót 

odpowiadających pod każdym względem wymogom Zamawiającego zawartym w SIWZ, a 

w szczególności w PFU, zgodnych z najnowszą praktyką i wiedzą inżynierską, sztuką 

budowlaną, prawem polskim i UE.  

3) Wykonawca winien zapoznać się z należytą starannością z treścią SIWZ i uzyskać 

wiarygodne informacje odnośnie każdego i wszystkich warunków i zobowiązań, które w 

jakikolwiek sposób mogą wpłynąć na wartość, czy charakter oferty lub wykonanie Robót; 

4) Wykonawca winien uwzględnić, iż prace rozbiórkowe i budowlane prowadzone będą w 

sąsiedztwie zabudowy usługowej i przemysłowej. Wykonawca będzie odpowiedzialny za 

takie prowadzenie Robót, aby Roboty te nie zakłócały normalnej eksploatacji sąsiadujących 

obiektów oraz nie powodowały nadmiernej uciążliwości dla mieszkańców. 

5) Wykonawca (lub upoważniony przez niego Przedstawiciel Wykonawcy) zobowiązany jest 

do odwiedzenia i sprawdzenie miejsca Robót oraz jego otoczenia w celu oceny, na własną 

odpowiedzialność oraz na własny koszt i ryzyko, wszelkich czynników koniecznych do 

przygotowania Oferty i wykonania Kontraktu. Przeprowadzenie wizji miejsca Robót przez 

Wykonawcę winno być potwierdzone protokolarnie przez Zamawiającego. 

Projektowanie 

6) Wykonawca zobowiązany jest opracować kompletną Dokumentację Projektową dla 

wszystkich Elementów wchodzących w zakres Przedmiotu Zamówienia. Wszystkie 

elementy Dokumentacji Projektowej podlegać będą zatwierdzaniu przez Zamawiającego 

oraz przez właściwe organy administracji publicznej. Pozyskanie wszystkich zatwierdzeń 

leżeć będzie w zakresie obowiązków Wykonawcy. Wymagania dotyczące Dokumentacji 

Projektowej wyspecyfikowano w PFU. 

7) W związku z powyższym, przed rozpoczęciem prac projektowych Wykonawca pozyska 

i zweryfikuje dane i materiały niezbędne do realizacji Przedmiotu Zamówienia (tzw. dane 

wejściowe do projektowania), wykona na własny koszt wszystkie badania i analizy 
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niezbędne dla prawidłowego wykonania Dokumentów, a w szczególności Dokumentacji 

Projektowej wraz z Projektem Budowlanym, w tym między innymi: 

a) pozyska prawnie zatwierdzoną mapę do celów projektowych dla obszaru objętego 

Przedsięwzięciem; 

b) przeprowadzi badania geologiczne podłoża gruntowego w zakresie niezbędnym dla 

prawidłowego zaprojektowania i wykonania Obiektu (PSZOK); 

c) pozyska wszelkie inne wymagane materiały, ekspertyzy, analizy, opracowania 

i badania niezbędne dla prawidłowego wykonania Dokumentów (w tym 

Dokumentacji Projektowej) i późniejszej realizacji Robót. 

8) Wykonawca opracuje, skompletuje i złoży do właściwego organu kompletny Wniosek 

o Pozwolenie na Rozbiórkę i Wniosek o Pozwolenie na Budowę (wraz z wszystkimi 

niezbędnymi załącznikami), a następnie pozyska w imieniu i na rzecz Zamawiającego 

Pozwolenia na Budowę/ Rozbiórkę. Wykonawca opracuje, skompletuje i złoży do 

właściwych organów również wszystkie inne niezbędne wnioski o pozwolenia i decyzje 

wymagane do skompletowania Wniosku o Pozwolenie na Budowę/ Rozbiórkę, jak też 

pozyska w imieniu i na rzecz Zamawiającego takie pozwolenia i decyzje. Wykonawca 

wystąpi i pozyska przy tym w imieniu i na rzecz Zamawiającego wszelkie wymagane 

zgodnie z prawem polskim i UE opinie, ekspertyzy i uzgodnienia niezbędne do uzyskania 

Pozwoleń na Budowę/ Rozbiórkę oraz niezbędne do uzyskania decyzji i pozwoleń 

poprzedzających Pozwolenie na Budowę/ Rozbiórkę. 

9) Wykonawca pozyska w imieniu i na rzecz Zamawiającego wszelkie wymagane zgodnie 

z prawem polskim i UE uzgodnienia, opinie, pozwolenia, decyzje administracyjne 

niezbędne do uruchomienia i eksploatacji Obiektu (PSZOK), w tym w szczególności 

pozwolenie na użytkowanie. W zakresie obowiązków Wykonawcy będzie przy tym 

opracowanie i skompletowanie wniosków o wszelkie uzgodnienia, opinie, pozwolenia i 

decyzje administracyjne niezbędne do uruchomienia i eksploatacji PSZOK wraz z 

wyposażeniem. 

Roboty 

10) Wykonawca wybuduje Obiekt (PSZOK) wraz z realizacją dostaw, przyłączami, sieciami i 

instalacjami pomocniczymi, zgodnie z opracowanymi przez Wykonawcę i zatwierdzonymi 

przez Inspektora Nadzoru oraz Zamawiającego Projektem Rozbiórki, Projektem 

Budowlanym oraz Projektami Wykonawczymi. Zakres Robót obejmuje w szczególności: 

a) Prace przygotowawcze i pomocnicze: 

a) Zagospodarowanie Placu Budowy, w tym zaplecza budowy, doprowadzenie 

mediów niezbędnych na czas budowy, ogrodzenia, dróg dojazdowych, urządzeń 

p.poż. i BHP. 

b) Zapewnienie pełnej obsługi geodezyjnej przed etapem wykonawstwa i na etapie 

wykonawstwa Robót i inwentaryzacji powykonawczej. 

c) Pozostałe prace wymagane do przygotowania terenu pod budowę Obiektu - 

PSZOK (w tym m.in. niwelacja terenu). 

b) Roboty budowlane oraz wykończeniowe PSZOK, w tym między innymi: 

a) Demontaż i rozbiórka istniejących obiektów na terenie lokalizacji PSZOK. 

b) Roboty ziemne, betonowe i żelbetowe: fundamenty obiektów budowlanych (w 

tym budynków), ewentualne fundamenty pod Urządzenia, podłoża itp. 

c) Budynki i budowle. 

d) Pozostałe roboty budowlane i wykończeniowe oraz zagospodarowanie terenu 

wraz z obiektami małej architektury. 
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c) Sieci technologiczne i sanitarne niezbędne dla funkcjonowania Obiektów, takie jak (lecz 

nie ograniczając się do): 

 Sieci wodociągowe (sanitarna, p.poż). 

 Sieć kanalizacyjna ścieków sanitarnych. 

 Sieć kanalizacyjna ścieków deszczowych. 

 Sieć elektroenergetyczna. 

 Sieci słaboprądowe (teletechniczna, alarmowa itp. – doprowadzenie do 

poszczególnych obiektów zgodnie z wymaganiami technologicznymi 

i organizacyjnymi). 

d) Instalacje wewnętrzne, niezbędne dla funkcjonowania Obiektów takie jak (lecz nie 

ograniczając się do): 

a) Wentylacja w pomieszczeniach przewidzianych na pobyt ludzi. 

b) Instalacje grzewcze w pomieszczeniach przewidzianych na pobyt ludzi. 

c) Instalacje wodociągowe (sanitarna, technologiczne, p.poż) wraz z armaturą 

i urządzeniami. 

d) Instalacje kanalizacyjne (technologiczne, sanitarne, deszczowe) wraz z 

przyborami i urządzeniami. 

e) Instalacje elektroenergetyczne dla potrzeb użytkowania PSZOK (oświetlenie i 

gniazda). 

f) Instalacje słaboprądowe (teletechniczna, alarmowa, itp.). 

g) Instalacje odgromowe. 

h) Instalacje systemu sterowania i wizualizacji oraz monitoringu za pomocą kamer 

e) Place, drogi, chodniki - zapewniające dojazd, dojście i możliwość manewrowania na 

terenie Obiektu (PSZOK). 

f) Zagospodarowanie terenu: 

a) Oświetlenie zewnętrzne, 

b) Ogrodzenie, bramy wjazdowe, furtki, szlabany, mała architektura, 

c) Pozostałe prace (m.in. urządzenie zieleni, w tym zieleń izolacyjna). 

g) Przyłącza i połączenia komunikacyjne PSZOK z obiektami zewnętrznymi (drogowe, z 

siecią elektroenergetyczną, z siecią wodociągową, z siecią kanalizacji sanitarnej, z 

odbiornikiem wód deszczowych, z innymi niezbędnymi sieciami). 

h) Wszystkie inne Roboty i Dostawy, niezbędne do zrealizowania kompletnego Obiektu 

PSZOK, uzyskania wszelkich wymaganych prawem pozwoleń oraz przekazania go do 

eksploatacji i użytkowania. 

Rozruch i przekazanie do eksploatacji 

11) Wykonawca przeprowadzi rozruch Obiektu (PSZOK), wykona wszystkie niezbędne próby 

funkcjonalne, jak również wszelkie inne działania niezbędne do oddania Robót związanych 

z punktami do normalnej eksploatacji i przekazania ich Zamawiającemu. 

12) Próby mają na celu potwierdzenie spełnienia Wymagań Zamawiającego, a w szczególności 

Parametrów Gwarantowanych określonych w PFU. 

13) Wszystkie inspekcje i próby wymienione wyżej, będą przeprowadzone na ryzyko i koszt 

Wykonawcy, a terminy inspekcji i prób muszą być w każdym przypadku uzgodnione 

z Zamawiającym. Próby zostaną przeprowadzone zgodnie z PFU i Warunkami Kontraktu 

oraz opracowanym przez Wykonawcę i zatwierdzonym przez Zamawiającego i Inspektora 

Nadzoru Harmonogramem.  

14) Uruchomieniu i próbom należy poddać wszystkie instalacje i Urządzenia niezbędne do 

funkcjonowania Obiektu (PSZOK). 
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15) Wykonawca wykona także inne zobowiązania konieczne do przejęcia Robót związanych 

z Kontraktem od Wykonawcy i przekazania Przedmiotu Zamówienia do eksploatacji 

i użytkowania, w tym wyposaży PSZOK w urządzenia i narzędzia eksploatacyjne, p.poż 

oraz bezpieczeństwa i higieny pracy wg standardu wynikającego z przepisów, 

zastosowanej technologii i rozwiązań materiałowych. 

16) Wykonawca uzyska pozytywne opinie stosownych organów administracji państwowej, 

kompetentnych w trybie przekazania (PSZOK) do eksploatacji i użytkowania. 

17) Wykonawca zapewni kompletne oznakowanie obiektów, instalacji, Urządzeń, stref i innych 

elementów wymagających oznakowania. 

18) Wykonawca opracuje instrukcje obsługi i konserwacji poszczególnych Urządzeń, instrukcje 

stanowiskowe, BHP i p.poż., a także ogólną instrukcję obsługi Obiektu (PSZOK) jako 

całości. 

Szkolenie 

19) Wykonawca przeszkoli Personel Zamawiającego (Operatora PSZOK) zgodnie z 

wymaganiami PFU i Kontraktu. Celem szkolenia jest zapewnienie Personelowi 

Zamawiającego niezbędnej wiedzy na temat technologii, BHP, zasad eksploatacji i 

obsługi Urządzeń, budynków i budowli oraz wyposażenia PSZOK .  

Zamawiający skompletuje załogę PSZOK stosownie do wykazu stanowisk zawartego w 

Dokumentacji Projektowej.  

Celem szkolenia Personelu Zamawiającego jest przygotowanie go do eksploatacji i 

utrzymania w ruchu Urządzeń, maszyn i instalacji zmontowanych i dostarczonych w 

ramach Kontraktu, jak też wyposażenia dostarczanego w ramach Kontraktu.  

Serwis 

20) Wykonawca zapewni serwisowanie Urządzeń, instalacji i wyposażenia mobilnego 

dostarczanego w ramach Kontraktu w okresie rękojmi za wady i gwarancji oraz serwis 

pogwarancyjny. Wykonawca zapewni dostęp do części zamiennych i eksploatacyjnych. 

Dostawy 

21) Wykonawca dostarczy i zamontuje wszystkie niezbędne Urządzenia, w tym mechaniczne, 

elektryczne oraz AKPiA, zgodnie z zapisami wynikającymi z PFU, niezbędne do 

funkcjonowania PSZOK. 

a) Wyposażenie PSZOK: 

 kontenery KP10,  

 kontenery socjalno-magazynowo-warsztatowe, wraz z wyposażeniem 
(elektronarzędzia warsztatowe, regały warsztatowe, regały magazynowe, stół 
warsztatowy z imadłem)  

 kontenery edukacyjne wraz z wyposażeniem (laboratorium energii odnawialnej) 

 Pojemniki 1100 l, 
 Kontenery typu przenośny skład, 

 Zbiornik na zużyty olej 600 l, 

 Worek typu „big bag”’ 

 Pojemniki na przeterminowane leki, strzykawki, 

 Pojemnik na chemikalia, 

 Pojemnik na zużyte baterie, 

 Pojemnik na zużyte akumulatory, 

 Pojemnik na świetlówki, 

 

b) Waga samochodowa, 

Część 2: 
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22) Dostawa Rozdrabniarki mobilna do odpadów zielonych i drewnopochodnych. 
Specjalistyczne urządzenie umożliwiające rozdrabnianie odpadowych elementów 

drewnianych (deski, listwy), drzew, gałęzi, krzaków, pni. Maszyna na podwoziu 

kołowym, jednoosiowym, z zaczepem do transportu ciągnikiem kołowym, z 

oświetleniem umożliwiającym poruszanie się po drogach publicznych. 

Cześć 3: 

23) Dostawa wózka widłowego. Dostawa wózka jezdniowego podnośnikowego o udźwigu 

nominalny min. 2000 kg. 

Cześć 4: 

24) Dostawa Miejskiej Stacji Recyklingowej, której lokalizację przewiduje się w miejscu często 

uczęszczanym przez mieszkańców, takim jak: przestanki komunikacji miejskiej, parkingi, 

szkoły, obiekty użyteczności publicznej, przestrzeń rekreacyjna. Obsługą i serwisem będą 

zajmować się pracownicy obsługujący PSZOK. Będzie służyła do selektywnego zbieranie 

(system wrzutowy) butelek PET, nakrętek, puszek ALU, opakowań szklanych, baterii 

i zużytych telefonów, makulatury, lekarstw, wspomagając zbiórkę prowadzoną w PSZOK. 

Cześć 5: 

25) Dostawa wyposażenia laboratorium energii odnawialnej. Laboratorium energii odnawialnej 
zostanie zorganizowane w części kontenera edukacyjnego, którego wyposażenie będzie 
stanowić: 

1) Zestawy w systemie hybrydowym odnawialnych źródeł energii dla dzieci i młodzieży – 2 
szt.  

2) Zabawka dydaktyczna z zakresu fotowoltaiki dla dzieci przedszkolnych – 2 szt. 
3) Plansze dydaktyczne z OŹE w formacie A1 – 26 szt. 

 

3. Szczegółowy opis przedmiotu Zamówienia stanowi Program Funkcjonalno-Użytkowy – 

załącznik nr 8 do SIWZ oraz OPZ na dostawy – Załącznik nr 9 do SIWZ. 

4. Przedmiot zamówienia realizowany będzie w oparciu o: 

1) podręcznik: „Warunki Kontraktu na Urządzenia i Budowę z Projektowaniem dla urządzeń 
elektrycznych i mechanicznych oraz dla robót budowlanych i  inżynieryjnych 
projektowanych przez Wykonawcę” drugie wydanie angielsko-polskie 2000 przygotowane 
i opublikowane przez COSMOPOLI CONSULTANTS, na podstawie umowy ze 
Stowarzyszeniem Inżynierów Doradców i Rzeczoznawców SIDIR, Oryginał angielski: 
Conditions of Contract for Plant and Design-Bulding (Fédération Internationale des 
Ingénieurs-Conseils - FIDIC), Box 311, CH-1215 Geneva 15, Szwajcaria (żółta książka). 

2) Umowę na dostawy, według wzoru stanowiącego załącznik nr 10 do SIWZ. 

 
5. Tam, gdzie w SIWZ zostało wskazane pochodzenie (marka, znak towarowy, producent, 

dostawca) materiałów lub norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji 

technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 30 ust. 1 – 3 ustawy 

Pzp, Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów lub rozwiązań równoważnych pod 

warunkiem, że zagwarantują one realizację przedmiotu zamówienia zgodnie z SIWZ oraz 

zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w wyżej 

wymienionych dokumentach. 

6. Projekt nr RPMP.05.02.02-12-0516/17-00-XVII/122/FE/18 pn.: „Budowa Punktu Selektywnej 

Zbiórki Odpadów Komunalnych w Makowie Podhalańskim” współfinansowany jest w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, 
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Oś Priorytetowa 5. Ochrona Środowiska, Działanie 5.2 Rozwijanie systemów gospodarki 

odpadami, Poddziałanie 5.2.2 Gospodarka odpadami – spr z Europejskiego Funduszu 

Rozwoju Regionalnego. 

7. Symbol robót budowlanych, dostaw i usług, zgodnie z CPV:   
45000000-7 Roboty budowlane 

45111000-8 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty 

ziemne 

45222100-0 Roboty budowlane w zakresie zakładów uzdatniania odpadów 

42900000-5 Różne maszyny ogólnego i specjalnego przeznaczenia 

71220000-6 Usługi projektowania architektonicznego 

34928480-6 Pojemniki i kosze na opady i śmieci 

42923110-6  Wagi 

42415110-2  Wózki widłowe 

38970000-5  Badawcze, testowe i naukowe symulatory techniczne 

 

4. Zamówienia częściowe.  
 

4.1. Zamawiający podzielił zamówienie na 5 części, określając zakres i przedmiot tych 
części w pkt 3 SIWZ, oraz w OPZ – Załącznik nr 8 i 9 do SIWZ i w ogłoszeniu o 
zamówieniu, zgodnie z art. 36 aa ustawy Pzp. 

4.2. Ofertę można składać w odniesieniu do wszystkich części zamówienia. 
4.3. Zamawiający nie określa maksymalnej liczby części zamówienia, na które może 

zostać udzielone zamówienie jednemu Wykonawcy. 
4.4. Wykonawca może złożyć ofertę na każdą z części, na wybrane części lub na 

wszystkie części zamówienia. 
4.5. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie mogą złożyć tylko jedną ofertę 

na tę/te samą/same część/części zamówienia.  
4.6. Zamawiający zastrzega obowiązek osobistego wykonania przez Wykonawcę 

kluczowych części zamówienia na roboty budowalne tj. przynajmniej w 50 % muszą 
być wykonane osobiście przez Wykonawcę.  

4.7. Zamawiający zastrzega, że w przypadku unieważnienia zamówienia na CZĘŚĆ 1, 
zostaną unieważnione zamówienia na CZĘŚCI: 2, 3, 4, 5.  

5. Informacja o przewidywanych zamówieniach polegających na 
powtórzeniu podobnych usług lub robót budowlanych. 

Zamawiający przewiduje udzielenie w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego, 
dotychczasowemu wykonawcy zamówienia podstawowego, zamówienia polegającego na 
powtórzeniu podobnych usług lub robót budowlanych, zgodnych z przedmiotem zamówienia 
podstawowego o wartości do 15 % zamówienia podstawowego. 

6. Informacja o ofercie wariantowej, umowie ramowej, aukcji 
elektronicznej.  

 

. 
6.1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.  
6.2. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.  
6.3. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.  

 

7. Termin wykonania zamówienia 
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7.1. Termin wykonania zamówienia –  CZĘŚĆ 1: 14 miesięcy od wejścia w życie 
(podpisania) Kontraktu. 

7.2. Termin wykonania zamówienia –  CZĘŚĆ 2, 3, 4, 5: 10 miesięcy od podpisania 
umowy. 

8. Opis   warunków   udziału   w   postępowaniu   oraz   braku 
podstaw wykluczenia 

8.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy: 

8.1.1. nie podlegają wykluczeniu w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 i ust. 5 

pkt 1 Pzp (pkt 8.4. i 8.5. SIWZ); 

8.1.2. spełniają warunki udziału w postępowaniu, o ile zostały one określone przez 

zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu i SIWZ. 

8.2. Warunki udziału w postępowaniu. 

8.2.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki 

udziału w postępowaniu, dotyczące:  

a) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności 

zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów,  

b) sytuacji ekonomicznej lub finansowej, 

c) zdolności technicznej lub zawodowej 

 określone przez zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu i SIWZ. 

8.2.2. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.  

8.2.3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają 

pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo 

reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia 

publicznego.  

8.2.4. Przepisy dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców wspólnie 

ubiegających się o udzielenie zamówienia.  

8.2.5. Jeżeli oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zostanie 

wybrana, zamawiający będzie żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia 

publicznego, umowy regulującej współpracę tych wykonawców. 

8.3. Określenie warunków udziału w postępowaniu dla CZĘŚCI 1. 

8.3.1. Zamawiający nie określa warunku udziału w postępowaniu o którym mowa w pkt 

8.2.1. lit. a) SIWZ dotyczącego kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej 

działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów. 

8.3.2. Wykonawca spełni warunek udziału w postępowaniu o którym mowa w pkt 8.2.1. lit. 

b) SIWZ  w zakresie sytuacji ekonomicznej lub finansowej, jeżeli wykaże że posiada 

środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości 1 500 000,00 zł. 

8.3.3. Wykonawca spełni warunek udziału w postępowaniu, o którym mowa w pkt 8.2.1. lit. 

c) SIWZ w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej, jeżeli wykaże, że: 

8.3.3.1. wykonał co najmniej 1 robotę budowlaną, zbliżoną przedmiotem do 

przedmiotu zamówienia tj. wykonał w systemie zaprojektuj i wybuduj obiekt 

komunalny np. Sortownia Odpadów, Oczyszczalnia Ścieków, Punkt Selektywnej 

Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK), Stacja Uzdatniania Wody lub obiekt 

użyteczności publicznej o wartości co najmniej 1 000 000,00 zł netto, w okresie 

ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert w postępowaniu, a jeżeli 

okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich 
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wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty 

budowlane zostały wykonane. 

LUB 

8.3.3.11. wykonał co najmniej 1 robotę budowlaną, zbliżoną przedmiotem do przedmiotu 

zamówienia tj. budowa obiektu komunalnego np. Sortownia Odpadów, 

Oczyszczalnia Ścieków, Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych 

(PSZOK), Stacja Uzdatniania Wody lub obiekt użyteczności publicznej o wartości 

co najmniej 1 000 000,00 zł netto, w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem 

terminu składania ofert w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności 

jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat 

wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty budowlane zostały wykonane. 

8.3.3.12. wykonał co najmniej 1 usługę, zbliżoną przedmiotem do przedmiotu 

zamówienia tj. dokumentację projektową obiektu komunalnego np. Sortownia 

Odpadów, Oczyszczalnia Ścieków, Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów 

Komunalnych (PSZOK), Stacja Uzdatniania Wody lub obiektu użyteczności 

publicznej o wartości kosztorysowej co najmniej 1 000 000,00 zł netto, w 

okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert w 

postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym 

okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i 

podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane. 

8.3.3.2. dysponuje lub będzie dysponował następującymi osobami: 

1) Kierownik Zespołu Projektowego (Główny Projektant): 

a) posiadający uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności 

architektonicznej lub konstrukcyjnej lub odpowiadające im ważne uprawnienia 

budowlane, w tym wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów - w 

zakresie projektowania, wpisany na listę członków właściwej izby samorządu 

zawodowego, 

b) posiadający co najmniej 5 lat doświadczenia zawodowego przy projektowaniu, w tym: 

uczestniczył w projektowaniu przynajmniej jednego obiektu komunalnego np. Sortownia 

Odpadów, Oczyszczalnia Ścieków, Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych 

(PSZOK), Stacja Uzdatniania Wody lub obiektu użyteczności publicznej o wartości co 

najmniej 1 000 000,00 zł netto 

2) Kierownik Budowy: 

a) posiadający uprawnienia bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w 

specjalności konstrukcyjno-budowlanej lub odpowiadające im ważne uprawnienia 

budowlane, w tym wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów - w 

zakresie wystarczającym do kierowania robotami budowlanymi w zakresie robót 

konstrukcyjno – budowlanych, wpisany na listę członków właściwej izby samorządu 

zawodowego, 

b) posiadający łącznie co najmniej 5 letnie doświadczenie zawodowe w kierowaniu 

robotami budowlanymi, w tym: przy co najmniej jednym obiekcie komunalnym np. 

Sortownia Odpadów, Oczyszczalnia Ścieków, Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów 

Komunalnych (PSZOK), Stacja Uzdatniania Wody lub obiekcie użyteczności publicznej 
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o wartości co najmniej 1 000 000,00 zł netto, na stanowisku Kierownika Budowy (od 

początku budowy do jej zakończenia – tj. przekazania do użytkowania)  

8.3.3.2.1. Zamawiający dopuszcza łączenie kilku funkcji przez jedna osobę w 

przypadku posiadania kilku rodzaju uprawnień lub kwalifikacji. 

8.3.3.2.2. W przypadku uprawnień dla ww. osób dopuszcza się odpowiadające im 

uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej 

obowiązujących przepisów lub odpowiadające im kwalifikacje zawodowe 

uprawniające do kierowania robotami budowlanymi w danej specjalności 

nabyte w państwach członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji 

Szwajcarskiej lub Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – 

stronach umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, z zastrzeżeniem 

przepisu art. 12a ustawy Prawo budowlane (Dz. U. z 2013, poz. 1409 z 

późn. zm.), przepisów ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji 

zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. 

U. z 2008 r., Nr 63, poz. 394 z późn. zm.) oraz przepisów art. 20a  ustawy z 

dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, 

inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz. U. 2013 poz. 932, z późn. 

zm.). 

8.31. Określenie warunków udziału w postępowaniu dla CZĘŚCI 2. 

8.3.11. Zamawiający nie określa warunku udziału w postępowaniu o którym mowa w pkt 8.2.1. 

lit. a) SIWZ dotyczącego kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej 

działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów. 

8.3.21. Zamawiający nie określa warunku udziału w postępowaniu o którym mowa w pkt 8.2.1. 

lit. b) SIWZ w zakresie sytuacji ekonomicznej lub finansowej. 

8.3.31. Wykonawca spełni warunek udziału w postępowaniu, o którym mowa w pkt 8.2.1. lit. 

c) SIWZ w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej, jeżeli wykaże, że: 

wykonał co najmniej 3 dostawy, zbliżone przedmiotem do przedmiotu zamówienia 

tj. 3 dostawy rozdrabniarki mobilnej do odpadów zielonych i drewnopodobnych o 

wartości co najmniej 30 000,00 zł netto każda, w okresie ostatnich trzech lat przed 

upływem terminu składania ofert w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia 

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

przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały 

wykonane. 

8.32. Określenie warunków udziału w postępowaniu dla CZĘŚCI 3. 

8.3.12. Zamawiający nie określa warunku udziału w postępowaniu o którym mowa w pkt 8.2.1. 

lit. a) SIWZ dotyczącego kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej 

działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów. 

8.3.22. Zamawiający nie określa warunku udziału w postępowaniu o którym mowa w pkt 8.2.1. 

lit. b) SIWZ w zakresie sytuacji ekonomicznej lub finansowej. 
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8.3.32. Wykonawca spełni warunek udziału w postępowaniu, o którym mowa w pkt 8.2.1. lit. 

c) SIWZ w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej, jeżeli wykaże, że: 

wykonał co najmniej 3 dostawy, zbliżoną przedmiotem do przedmiotu zamówienia 

tj. 3 dostawy wózków widłowych o wartości co najmniej 50 000,00 zł netto każda, 

w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert w 

postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym 

okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, 

na rzecz których dostawy zostały wykonane. 

8.33. Określenie warunków udziału w postępowaniu dla CZĘŚCI 4. 

8.3.13. Zamawiający nie określa warunku udziału w postępowaniu o którym mowa w pkt 8.2.1. 

lit. a) SIWZ dotyczącego kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej 

działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów. 

8.3.23. Zamawiający nie określa warunku udziału w postępowaniu o którym mowa w pkt 8.2.1. 

lit. b) SIWZ w zakresie sytuacji ekonomicznej lub finansowej. 

8.3.33. Wykonawca spełni warunek udziału w postępowaniu, o którym mowa w pkt 8.2.1. lit. 

c) SIWZ w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej, jeżeli wykaże, że: 

wykonał co najmniej 2 dostawy, zbliżoną przedmiotem do przedmiotu zamówienia 

tj. 2 dostawy miejskiej stacji recyklingowej o wartości co najmniej 75 000,00 zł 

netto każda, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert 

w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym 

okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, 

na rzecz których dostawy zostały wykonane. 

8.34. Określenie warunków udziału w postępowaniu dla CZĘŚCI 5. 

8.3.14. Zamawiający nie określa warunku udziału w postępowaniu o którym mowa w pkt 8.2.1. 

lit. a) SIWZ dotyczącego kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej 

działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów. 

8.3.24. Zamawiający nie określa warunku udziału w postępowaniu o którym mowa w pkt 8.2.1. 

lit. b) SIWZ w zakresie sytuacji ekonomicznej lub finansowej. 

8.3.34. Wykonawca spełni warunek udziału w postępowaniu, o którym mowa w pkt 8.2.1. lit. 

c) SIWZ w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej, jeżeli wykaże, że: 

wykonał co najmniej 2 dostawy, zbliżone przedmiotem do przedmiotu zamówienia 

tj. 2 dostawy wyposażenia laboratorium energii odnawialnej o wartości co najmniej 

5 000,00 zł netto każda, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu 

składania ofert w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest 

krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania 

i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane. 
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8.3.4. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w 

postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego 

zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych 

lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od 

charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.  

8.3.5. 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.  

8.3.6. Zamawiający ocenia, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności 

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

wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz 

bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa 

w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 i ust. 5 Pzp. 

8.3.7. W odniesieniu do warunków dotyczących kwalifikacji zawodowych lub 

doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli 

podmioty te zrealizują roboty budowalne lub usługi, do realizacji których te zdolności 

są wymagane.  

8.3.8. 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, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy. 

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

podmiotu, o którym mowa w pkt 8.3.4. SIWZ, nie potwierdzają spełnienia przez 

wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów 

podstawy wykluczenia, zamawiający żąda, aby wykonawca w terminie określonym 

przez zamawiającego: 

a) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub 

b) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, 

jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub 

ekonomiczną, o których mowa w pkt pkt 8.3.2. oraz 8.3.3. SIWZ. 

8.3.10. 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 może żądać 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 
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zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje usługi, których wskazane 

zdolności dotyczą. 

8.3.11. 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 9.3.1. ppkt a) – d) SIWZ, 9.3.2. 

a, b SIWZ. 

8.3.12. Zamawiający żąda od wykonawcy przedstawienia dokumentów wymienionych w pkt 

9.3.1. ppkt a) – d) SIWZ, 9.3.2. a, b SIWZ, dotyczących podwykonawcy, któremu 

zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia, a który nie jest podmiotem, na 

którego zdolnościach lub sytuacji wykonawca polega na zasadach określonych w art. 

22a Pzp. 

8.4. Zgodnie z art. 24 ust. 1 Pzp z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się: 

1) wykonawcę, który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu lub nie 

wykazał braku podstaw wykluczenia; 

2) 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. poz. 553, z późn. zm.) lub art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 

czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2016 r. poz. 176), 

b) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 ustawy z dnia 6 

czerwca 1997 r. - Kodeks karny, 

c) skarbowe, 

d) o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach 

powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew 

przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769); 

3) wykonawcę, jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub 

nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo 

komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub 

prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w pkt 8.4. ppkt 

2 SIWZ;  

4) 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; 

5) 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 który zataił te informacje 

lub nie jest w stanie przedstawić wymaganych dokumentów; 

6) 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; 
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7) wykonawcę, który bezprawnie wpływał lub próbował wpłynąć na czynności 

zamawiającego lub pozyskać informacje poufne, mogące dać mu przewagę w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia; 

8) 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; 

9) 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; 

10) 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 (Dz. U. z 2015 r. poz. 1212, 1844 i 1855 oraz z 2016 r. poz. 437 i 544); 

11) wykonawcę, wobec którego orzeczono tytułem środka zapobiegawczego zakaz 

ubiegania się o zamówienia publiczne; 

12) wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy 

z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 r. poz. 

184, 1618 i 1634), złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub 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. 

8.5. Na podstawie art. 24 ust. 5 Pzp z postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający 

wyklucza również wykonawcę:  

8.5.1. 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 (Dz. U. z 2015 r. poz. 

978, 1259, 1513, 1830 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615) 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 (Dz. U. z 2015 r. poz. 233, 978, 1166, 1259 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 

615);  

8.5.2. 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;  

8.5.3. jeżeli wykonawca lub osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 14 Pzp, uprawnione 

do reprezentowania wykonawcy pozostają w relacjach określonych w art. 17 ust. 1 

pkt 2-4 Pzp z:  

a) zamawiającym,  

b) osobami uprawnionymi do reprezentowania zamawiającego,  



Oznaczenie sprawy: ES.ZP.5/2019   

17 
Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Makowie Podhalańskim  

c) członkami komisji przetargowej,  

d) osobami, które złożyły oświadczenie, o którym mowa w art. 17 ust. 2a Pzp 

 chyba że jest możliwe zapewnienie bezstronności po stronie zamawiającego w inny 

sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu;  

8.5.4. 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, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1-4 Pzp, co 

doprowadziło do rozwiązania umowy lub zasądzenia odszkodowania; 

8.5.5. 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;  

8.5.6. 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;  

8.5.7. wobec którego wydano ostateczną decyzję administracyjną o naruszeniu 

obowiązków wynikających z przepisów prawa pracy, prawa ochrony środowiska lub 

przepisów o zabezpieczeniu społecznym, jeżeli wymierzono tą decyzją karę 

pieniężną nie niższą niż 3000 złotych;  

8.5.8. 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 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. 

9. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie 
warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. 

I. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków 
udziału w postępowaniu – CZĘŚĆ 1: 

9.1. W celu potwierdzenia spełniania warunku w zakresie sytuacji ekonomicznej lub finansowej 
określonego w pkt 8.3.2. SIWZ zamawiający żąda od wykonawcy informacji banku lub 
spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej, że Wykonawca posiada 
środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości 1 500 000,00 zł, w okresie nie 
wcześniejszym niż miesiąc przed upływem terminu składa ofert.  
9.1.1. 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.   

9.2. W celu potwierdzenia spełniania warunku dotyczącego zdolności technicznej lub 

zawodowej określonego w pkt 8.3.3. SIWZ zamawiający żąda od wykonawcy: 

a) wykazu 1 roboty budowlanej, zbliżonej przedmiotem do przedmiotu zamówienia tj. wykazu 
roboty budowalnej wykonanej w systemie zaprojektuj i wybuduj obiektu komunalnego np. 
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Sortownia Odpadów, Oczyszczalnia Ścieków, Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów 
Komunalnych (PSZOK), Stacja Uzdatniania Wody lub obiektu użyteczności publicznej o 
wartości co najmniej 1 000 000,00 zł netto, wykonanej nie wcześniej niż w okresie ostatnich 
pięciu lat przed upływem terminu składania ofert w postępowaniu, a jeżeli okres 
prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, 
wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotu, na rzecz którego robota została wykonana, 
sporządzony według wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do niniejszej SIWZ, z załączeniem 
dowodów określających czy ta robota budowlana została wykonana należycie, w 
szczególności informacji o tym czy robota została wykonana zgodnie z przepisami prawa 
budowlanego i prawidłowo ukończona,  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.  
lub 

a1) wykazu 1 roboty budowlanej, zbliżonej przedmiotem do przedmiotu zamówienia tj. budowa 
obiektu komunalnego np. Sortownia Odpadów, Oczyszczalnia Ścieków, Punkt Selektywnej 
Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK), Stacja Uzdatniania Wody lub obiektu 
użyteczności publicznej o wartości co najmniej 1 000 000,00 zł netto, wykonanej nie 
wcześniej niż w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert w 
postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z 
podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotu, na rzecz którego 
robota została wykonana, sporządzony według wzoru stanowiącego załącznik nr 4a do 
niniejszej SIWZ, z załączeniem dowodów określających czy ta robota budowlana została 
wykonana należycie, w szczególności informacji o tym czy robota została wykonana 
zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończona,  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.  
i 

a2) wykazu 1 usługi, zbliżonej przedmiotem do przedmiotu zamówienia tj. dokumentacja 
projektowa obiektu komunalnego np. Sortownia Odpadów, Oczyszczalnia Ścieków, Punkt 
Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK), Stacja Uzdatniania Wody lub 
obiektu użyteczności publicznej o wartości kosztorysowej co najmniej 1 000 000,00 zł netto, 
wykonanej nie wcześniej niż w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania 
ofert w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, 
wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotu, na rzecz 
którego usługa została wykonana, sporządzony według wzoru stanowiącego załącznik nr 
4b do niniejszej SIWZ, z załączeniem dowodów określających czy ta usługa została 
wykonana należycie,  przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne 
dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a jeżeli 
z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać 
tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy.  
 

b) wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w 
szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług projektowych zgodnie z 
wymaganiami określonymi w pkt 8.3.3.2. 1) SIWZ, oraz za kierowanie robotami 
budowlanymi zgodnie z wymaganiami określonymi w pkt 8.3.3.2. 2) SIWZ sporządzony 
według wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do niniejszej SIWZ, wraz z informacjami na 
temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych 
do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie 
czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami, sporządzona 
według wzoru stanowiącego załącznik nr 5a do niniejszej SIWZ, 
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II. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie 
warunków udziału w postępowaniu dla zamówienia – CZĘŚĆ 2: 

9.11. W celu potwierdzenia spełniania warunku dotyczącego zdolności technicznej lub 
zawodowej określonego w pkt 8.3.31. SIWZ zamawiający żąda od wykonawcy: 

wykazu co najmniej 3 dostaw, zbliżonych przedmiotem do przedmiotu zamówienia tj.  
3 dostawy rozdrabniarki mobilnej do odpadów zielonych i drewnopodobnych o wartości 
co najmniej 30 000,00 zł netto każda, wykonanych w okresie ostatnich trzech lat przed 
upływem terminu składania ofert w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia 
działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat 
wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, sporządzony 
według wzoru stanowiącego załącznik nr 4c do niniejszej SIWZ, z załączeniem dowodów 
określających czy ta dostawa została wykonana należycie,  przy czym dowodami, o których 
mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego 
usługi były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze 
wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy.  

III. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie 
warunków udziału w postępowaniu dla zamówienia – CZĘŚĆ 3: 

9.12. W celu potwierdzenia spełniania warunku dotyczącego zdolności technicznej lub 
zawodowej określonego w pkt 8.3.32. SIWZ zamawiający żąda od wykonawcy: 

wykazu co najmniej 3 dostaw, zbliżonych przedmiotem do przedmiotu zamówienia tj. 
3 dostawy wózków widłowych o wartości co najmniej 50 000,00 zł netto każda, 
wykonanych w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert w 
postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, 
wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których 
dostawy zostały wykonane, sporządzony według wzoru stanowiącego załącznik nr 4c do 
niniejszej SIWZ, z załączeniem dowodów określających czy ta dostawa została wykonana 
należycie,  przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty 
wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a jeżeli z 
uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać 
tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy. 

IV. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie 
warunków udziału w postępowaniu dla zamówienia – CZĘŚĆ 4: 

9.13. W celu potwierdzenia spełniania warunku dotyczącego zdolności technicznej lub 
zawodowej określonego w pkt 8.3.33. SIWZ zamawiający żąda od wykonawcy: 

wykazu co najmniej 2 dostaw wykonanych, zbliżoną przedmiotem do przedmiotu 
zamówienia tj. 2 dostawy miejskiej stacji recyklingowej o wartości co najmniej 75 000,00 
zł netto każda, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert w 
postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, 
wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których 
dostawy zostały wykonane, sporządzony według wzoru stanowiącego załącznik nr 4c do 
niniejszej SIWZ, z załączeniem dowodów określających czy ta dostawa została wykonana 
należycie,  przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty 
wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a jeżeli z 
uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać 
tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy. 
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V. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie 
warunków udziału w postępowaniu dla zamówienia – CZĘŚĆ 4: 

9.14. W celu potwierdzenia spełniania warunku dotyczącego zdolności technicznej lub 
zawodowej określonego w pkt 8.3.34. SIWZ zamawiający żąda od wykonawcy: 

wykazu co najmniej 2 dostaw wykonanych, zbliżoną przedmiotem do przedmiotu 
zamówienia tj. 2 dostawy laboratorium energii odnawialnej o wartości co najmniej 
5 000,00 zł netto każda, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania 
ofert w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym 
okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na 
rzecz których dostawy zostały wykonane, sporządzony według wzoru stanowiącego 
załącznik nr 4c do niniejszej SIWZ, z załączeniem dowodów określających czy ta dostawa 
została wykonana należycie,  przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź 
inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a 
jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie 
uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy. 

 

VI. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających brak podstaw 
wykluczenia dla zamówienia: 

 

9.3. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu 
zamawiający żąda następujących dokumentów: 

9.3.1. Dla CZĘŚCI 1: 
a) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13 lub 

14 i 21 Pzp oraz, odnośnie skazania za wykroczenie na karę aresztu, w zakresie 
określonym przez zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 lub 6 Pzp, wystawionej 
nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; 

b) 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 inny dokument potwierdzający, że wykonawca 

zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowy 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 wykonanie decyzji właściwego urzędu.  

c) Zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu  Ubezpieczeń 

Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo inny dokument, 

potwierdzający że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia 

społeczne lub zdrowotne, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu 

składania ofert lub innego potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z 

właściwym organem w sprawie spłaty 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 wykonanie decyzji 

właściwego organu. 

d) 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 Pzp; 

e) oświadczenia wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy 

kapitałowej, z zastrzeżeniem zapisu pkt 9.4. SIWZ. W przypadku przynależności do tej 

samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź 
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informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia 

konkurencji w postępowaniu.   

9.3.2. DLA CZEŚCI 2, 3, 4, 5: 

a) 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 Pzp; 

b) Zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu  Ubezpieczeń 

Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo inny dokument, 

potwierdzający że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia 

społeczne lub zdrowotne, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu 

składania ofert lub innego potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z 

właściwym organem w sprawie spłaty 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 wykonanie decyzji 

właściwego organu. 

c) oświadczenia wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy 

kapitałowej, z zastrzeżeniem zapisu pkt 9.4. SIWZ. W przypadku przynależności do tej 

samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź 

informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia 

konkurencji w postępowaniu.   

9.4. Zgodnie z art. 24 ust. 11 Pzp wykonawca przekazuje zamawiającemu oświadczenie o 

przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 

24 ust. 1 pkt 23 Pzp, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji 

dotyczących kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, firm oraz 

adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie, ceny zawartej w ofertach. Wraz ze 

złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym 

wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 

Wzór oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy 

kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp stanowi Załącznik nr 3 do SIWZ. 

9.5. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 9.3. SIWZ:  

1) ppkt 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 13, 14 i 21 oraz ust. 5 pkt 5 i 6 Pzp; 

2) ppkt b) – 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. 
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9.6. Dokumenty, o którym mowa w pkt 9.5.1) i 2) b) SIWZ, powinny być wystawione nie 

wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokumenty, o którym mowa 

w pkt 9.5. 2) a) SIWZ, powinien być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem 

tego terminu. 

9.7. 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 pkt 9.5. SIWZ, 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 lub 

gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub 

miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis pkt 9.6. SIWZ stosuje się. 

9.8. 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. 

9.9. 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. 

9.10. Zgodnie z art. 24 ust. 8 Pzp wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 

ust. 1 pkt 13 lub 14 oraz 16-20 lub ust. 5 Pzp, 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.  

9.11. Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli zamawiający, uwzględniając wagę i 

szczególne okoliczności czynu wykonawcy, uzna za wystarczające dowody przedstawione na 

podstawie art. 24 ust. 8 Pzp. 

10. Zasady składania oświadczeń i dokumentów oraz wyboru oferty 
10.1. Do oferty wykonawca dołącza aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w zakresie 

wskazanym przez zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu i w specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 2 do SIWZ. 

10.2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie 

składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie to musi 

potwierdzać 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. 

10.3. Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów 

potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu i brak podstaw wykluczenia z 

postępowania, jeżeli zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego 

wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w 
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szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o 

informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r. poz. 

1114 oraz z 2016 r. poz. 352). 

10.4. Zgodnie z art. 24aa ust. 1 Pzp zamawiający w postępowaniu najpierw dokona oceny ofert 

na podstawie złożonej oferty tj. Formularza oferty - załącznik 1 do SIWZ, Wykazu klauzul – 

załącznik nr 1a do SIWZ (tylko dla Część 1), Oświadczenia – Załącznik nr 2 do SIWZ  i Wykazu 

cen – załącznik nr 6 do SIWZ (tylko dla Część 1), a następnie zbada, czy wykonawca, którego 

oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki 

udziału w postępowaniu. Zgodnie z art. 26 ust. 2 Pzp zamawiający przed udzieleniem 

zamówienia, wzywa wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w 

wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub 

dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak 

podstaw wykluczenia, a mianowicie dokumenty wymienione w pkt 9.1., 9.2., i / lub 9.11., i / lub 

9.12., i / lub 9.13., i / lub 9.14., 9.3.1 a) – d) i / lub 9.3.2 a)-c) lub 9.5. 

10.5. Jeżeli wykazy, oświadczenia lub inne złożone przez wykonawcę dokumenty będą budzić 

wątpliwości zamawiającego, może on zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na 

rzecz którego dostawy były wykonywane, o dodatkowe informacje lub dokumenty w tym 

zakresie. 

10.6. Oświadczenia, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. 

dotyczące wykonawcy, składane są w oryginale. 

10.7. Dokumenty, o których mowa w rozporządzeniu rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 

lipca 2016 r., inne niż oświadczenia, o których mowa w pkt 10.6. SIWZ, składane są w oryginale 

lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.  

10.8. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca, wykonawcy 

wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego, w zakresie dokumentów, które 

każdego z nich dotyczą.  

10.9. Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje w formie pisemnej. 

10.10. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii 

dokumentów, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r., 

innych niż oświadczenia, wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub 

budzi wątpliwości co do jej prawdziwości. 

10.11. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.  

10.12. Jeżeli wykonawca nie złoży oświadczenia, o którym mowa w pkt 10.1. SIWZ, oświadczeń 

lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu, lub brak 

podstaw wykluczenia, lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia 

postępowania, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą 

wskazane przez zamawiającego wątpliwości, zamawiający wzywa do ich złożenia, 

uzupełnienia lub poprawienia lub do udzielania wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym, 

chyba że mimo ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta 

wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. 

10.13. Jeżeli wykonawca nie złoży wymaganych pełnomocnictw albo złoży 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. 

10.14. Zamawiający wzywa także, w wyznaczonym przez siebie terminie, do złożenia wyjaśnień 

dotyczących oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w 

postępowaniu, spełnianie przez oferowane dostawy wymagań określonych przez 

zamawiającego oraz brak podstaw wykluczenia - wskazanych w ogłoszeniu o zamówieniu i 

specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 
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10.15. Jeżeli wykaz, oświadczenia lub inne złożone przez wykonawcę dokumenty budzą 

wątpliwości zamawiającego, może on zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na 

rzecz którego dostawy były wykonane, o dodatkowe informacje lub dokumenty w tym zakresie. 

10.16. Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o 

udzielenie zamówienia, zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać 

wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów 

potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu, spełniają warunki udziału w postępowaniu, a 

jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub 

dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów. 

11. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia 
11.1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia powinni spełniać 

warunki udziału w postępowaniu oraz złożyć dokumenty potwierdzające spełnianie tych 
warunków zgodnie z zapisami zawartymi w ust. 9 SIWZ. Ponadto tacy Wykonawcy ustanawiają 
Pełnomocnika do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu albo reprezentowania ich 
w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.  

11.2. W takim przypadku Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia 
publicznego są zobowiązani do złożenia w ofercie pełnomocnictwa ustanawiającego 
pełnomocnika, o którym mowa w ust. 11.1.  

11.3. Pełnomocnictwo zawierać powinno umocowanie do reprezentowania w postępowaniu lub 
do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. 

11.4. Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z Pełnomocnikiem.  
11.5. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o niniejsze zamówienie, których Oferta zostanie 

uznana za najkorzystniejszą, przed podpisaniem umowy o realizację zamówienia, są 
zobowiązani dostarczyć Zamawiającemu stosowną umowę regulującą współpracę, 
zawierającą w swojej treści minimum następujące postanowienia: 
1) wyszczególnienie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia 

publicznego 
2) określenie celu gospodarczego  
3) określenie, który z podmiotów jest upoważniony do występowania w imieniu pozostałych 

przy realizacji ww. zamówienia 
4) oznaczenie czasu trwania współpracy wykonawców wspólnie realizujących zamówienie 

obejmującego minimum okres realizacji przedmiotu zamówienia oraz gwarancji i rękojmi, 
5) zakaz zmian w umowie bez zgody Zamawiającego  

11.6. Nie dopuszcza się składania umowy przedwstępnej regulującej współpracę lub umowy 
zawartej pod warunkiem zawieszającym. 

11.7. Wszyscy Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną 
odpowiedzialność za wykonanie umowy. 

12. Wymagania dotyczące wadium 
12.1. Zamawiający żąda wniesienia wadium:  

a) Dla części 1 - w kwocie 45 000,00 zł (słownie: czterdzieści pięć tysięcy złotych); 

b) Dla części 2, 3, 4 w kwocie 1 000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych); 

c) Dla części 5, Zamawiający nie wymaga złożenia wadium.  

12.2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert.  

12.3. Wadium może być wnoszone w jednej lub w kilku następujących formach, o których mowa 

w art. 45 ust. 6 Pzp: 

a) pieniądzu, 

b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - 

kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 
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c) gwarancjach bankowych, 

d) gwarancjach ubezpieczeniowych, 

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

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

Przedsiębiorczości.  

12.4. Z treści gwarancji i poręczeń, o których mowa w art. 45 ust. 6 pkt 2-5 Pzp musi wynikać 

bezwarunkowe, nieodwołalne i na pierwsze pisemne żądanie zamawiającego, zobowiązanie 

gwaranta do zapłaty na rzecz zamawiającego kwoty określonej w gwarancji: 

12.4.1. jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana: 

a) odmówi podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na 

warunkach określonych w ofercie, 

b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy,  

c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stanie się niemożliwe 

z przyczyn leżących po stronie wykonawcy. 

12.4.2. jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a 

Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złoży oświadczeń lub dokumentów 

potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 Pzp, oświadczenia, o 

którym mowa w art. 25a ust. 1 Pzp, pełnomocnictw lub nie wyrazi zgody na 

poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 Pzp, co spowoduje brak 

możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej 

12.5. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy 

zamawiającego:  

Bank Spółdzielczy w Jordanowie O/Maków Podhalański 
Nr rachunku: 98 8799 0001 0017 0103 0498 0001 

12.6. Kopię polecenia przelewu lub wydruk z przelewu elektronicznego zaleca się złożyć wraz z 

ofertą.  

12.7. Wniesienie wadium w pieniądzu przelewem na rachunek bankowy wskazany przez 

zamawiającego będzie skuteczne z chwilą uznania tego rachunku bankowego kwotą wadium 

(jeżeli wpływ środków pieniężnych na rachunek bankowy wskazany przez zamawiającego 

nastąpi przed upływem terminu składania ofert).  

12.8. Oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium w formach, o których mowa w art. 

45 ust. 6 pkt 2-5 Pzp wykonawca składa wraz z ofertą. 

12.9. Jeżeli wadium zostanie wniesione w walucie obcej, kwota wadium zostanie przeliczona na 

PLN wg średniego kursu PLN w stosunku do walut obcych ogłaszanego przez Narodowy 

Bank Polski (Tabela A kursów średnich walut obcych) w dniu zamieszczenia ogłoszenia w 

Biuletynie Zamówień Publicznych.  

12.10. Jeżeli wadium zostanie wniesione w formach, o których mowa w art. 45 ust. 6 pkt 2 - 5 Pzp 

i kwota wadium zostanie w tych formach określona w walucie obcej, kwota wadium zostanie 

przeliczona na PLN wg średniego kursu PLN w stosunku do walut obcych ogłaszanego przez 

Narodowy Bank Polski (Tabela A kursów średnich walut obcych) w dniu zamieszczenia 

ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych.  

12.11. W przypadku wadium wniesionego w pieniądzu oraz z treści gwarancji i poręczeń, o których 

mowa w art. 45 ust. 6 pkt 2 - 5 Pzp, jeżeli wadium będzie wniesione w tych formach, musi 

wynikać, że wadium zabezpiecza ofertę wykonawcy złożoną w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia publicznego na „Wykonanie w systemie „zaprojektuj i wybuduj” dokumentacji 
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projektowej z uzyskaniem pozwolenia na rozbiórkę i budowę oraz robót budowlanych i 

dostaw w ramach projektu pn.: „Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych 

w Makowie Podhalańskim”, oznaczenie sprawy: ES.ZP.5/2019. 

12.12. Wadium wnoszone w innych niż pieniądz formach, należy złożyć najpóźniej wraz z ofertą 

(jako oddzielny od oferty dokument) w Makowie Podhalańskim przy ul. 3 Maja 40a, 34-220 

Maków Podhalański, w sekretariacie pokój nr 4, od poniedziałku do piątku w godz. 7:00-

15:00. 

12.13. Za zgodą zamawiającego wykonawca może dokonać zmiany formy wadium na jedną lub 

kilka form, o których mowa w pkt 12.3. SIWZ. Zmiana formy wadium musi być dokonana z 

zachowaniem ciągłości zabezpieczenia oferty kwotą wadium.  

12.14. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu wykonawca może wyrazić zgodę na 

zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia. 

13. Termin związania ofertą. 
13.1. Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z 

upływem terminu składania ofert. 

13.2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może przedłużyć termin związania 

ofertą, z tym że zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu 

związania ofertą, zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego 

terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.  

13.3. Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym 

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

nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu 

związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek 

wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy jedynie wykonawcy, którego oferta 

została wybrana jako najkorzystniejsza. 

13.4. Odmowa wyrażenia zgody, o której mowa w pkt 13.2., nie powoduje utraty wadium. 

13.5. Na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 7a Pzp zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli wykonawca nie 

wyrazi zgody, o której mowa w art. 85 ust. 2 Pzp, na przedłużenie terminu związania ofertą. 

14. Utrata wadium. 
14.1. 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 której mowa w art. 87 ust. 
2 pkt 3 ustawy pzp, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez 
wykonawcę jako najkorzystniejszej. 

14.2. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta 
została wybrana: 

14.2.1. odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach 
określonych w ofercie; 

14.2.2. nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; 
14.2.3. zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z 

przyczyn leżących po stronie wykonawcy. 

15. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania 
umowy. 

15.1. Zamawiający wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy tylko dla części 1 

zamówienia. 
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15.2. Zabezpieczenie ustala się w wysokości 10 % ceny całkowitej podanej w ofercie. Wykonawca wnosi 

zabezpieczenie przed podpisaniem umowy w sprawie zamówienia publicznego.  

15.3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na 

rachunek bankowy zamawiającego nr 98 8799 0001 0017 0103 0498 0001 w Banku Spółdzielczym w 

Makowie Podhalańskim O/Jordanów. Wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy w 

pieniądzu przelewem na rachunek bankowy wskazany przez zamawiającego będzie skuteczne z 

chwilą uznania tego rachunku bankowego kwotą zabezpieczenia (wpływ środków pieniężnych na 

rachunek bankowy wskazany przez zamawiającego musi nastąpić przed podpisaniem umowy w 

sprawie zamówienia publicznego).  

15.4. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wnoszone w jednej lub w kilku następujących 

formach, o których mowa w art. 148 ust. 1 Pzp: 

a) pieniądzu, 

b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - 

kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 

c) gwarancjach bankowych, 

d) gwarancjach ubezpieczeniowych, 

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

dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 

2007 r. Nr 42, poz. 275, z późn. zm.). 

W przypadku wniesienie zabezpieczenia w formach, o których mowa w pkt 15.4. lit. b) - e) 

SIWZ (tj. art. 148 ust. 1 pkt 2 - 5 Pzp) wykonawca składa oryginał dokumentu 

potwierdzającego wniesienie zabezpieczenia w tych formach.  

15.5. Z zastrzeżeniem pkt 15.7. SIWZ, z treści gwarancji i poręczeń, o których mowa w pkt 15.4. lit. b) - e) 

SIWZ musi wynikać bezwarunkowe, nieodwołalne i na pierwsze pisemne żądanie zamawiającego 

(beneficjenta), zobowiązanie gwaranta do zapłaty na rzecz zamawiającego kwoty stanowiącej 10% 

ceny całkowitej podanej w ofercie, z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy w 

sprawie zamówienia publicznego przez wykonawcę (zobowiązanego).  

15.6. Zamawiający zwraca zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez 

zamawiającego za należycie wykonane. Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu 

rękojmi za wady nie może przekraczać 30% wysokości zabezpieczenia.  

15.7. Z treści gwarancji i poręczeń, o których mowa w pkt 15.4. lit. b) - e) SIWZ musi wynikać, że kwota 

pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady wynosi 30% wysokości 

zabezpieczenia.  

15.8. Kwota, o której mowa w pkt 15.7. SIWZ jest zwracana nie później niż w 15. dniu po upływie okresu 

rękojmi za wady. 

15.9. Zamawiający nie wyraża zgody na wniesienie zabezpieczenia: 

a) w wekslach z poręczeniem wekslowym banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo - 

kredytowej, 

b) przez ustanowienie zastawu na papierach wartościowych emitowanych przez Skarb 

Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego, 

c) przez ustanowienie zastawu rejestrowego na zasadach określonych w przepisach o 

zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów. 

15.10. Za zgodą zamawiającego wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub 

kilka form, o których mowa w pkt 15.4. SIWZ. Zmiana formy zabezpieczenia musi być dokonana z 

zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości.  

15.11. Z dokumentu stwierdzającego wniesienie zabezpieczenia w formie innej niż w pieniądzu, musi 

wynikać, że zabezpieczenie dotyczy należytego wykonania umowy w sprawie zamówienia 

publicznego na „Wykonanie w systemie „zaprojektuj i wybuduj” dokumentacji projektowej z 
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uzyskaniem pozwolenia na rozbiórkę i budowę oraz robót budowlanych i dostaw w ramach projektu 

pn.: „Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Makowie Podhalańskim”, 

Oznaczenie sprawy: ES.ZP.5/2019. 

15.12. Zamawiający nie wyraża zgody na tworzenie zabezpieczenia przez potrącenia z należności za 

częściowo wykonane roboty.  

15.13. Jeżeli wykonawca wnosi zabezpieczenie w walucie obcej, kwota zabezpieczenia zostanie 

przeliczona na PLN wg średniego kursu PLN w stosunku do walut obcych ogłaszanego przez 

Narodowy Bank Polski (Tabela A kursów średnich walut obcych) obowiązującego w dniu 

zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych. 

15.14. Jeżeli zabezpieczenie zostanie wniesione w formach, o których mowa w pkt 15.4. lit. b) - e) SIWZ (tj. 

art. 148 ust. 1 pkt 2 - 5 Pzp) i kwota zabezpieczenia zostanie w tych formach określona w walucie 

obcej, kwota zabezpieczenia zostanie przeliczona na PLN wg średniego kursu PLN w stosunku do 

walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski (Tabela A kursów średnich walut obcych) w 

dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.  

15.15. Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, zamawiający przechowuje je na oprocentowanym 

rachunku bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami 

wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o 

koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek 

bankowy wykonawcy.  

15.16. W trakcie realizacji umowy wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub 

kilka form, o których mowa w pkt 15.4. Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z 

zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości. 

16. Waluta, w jakiej będą prowadzone rozliczenia związane 
z realizacją niniejszego zamówienia publicznego 

 
Wszelkie rozliczenia związane z realizacją zamówienia publicznego, którego dotyczy niniejsza 
SIWZ dokonywane będą w PLN. 

17. Opis sposobu przygotowania Oferty 
17.1. Ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej. Zamawiający nie dopuszcza 

składania oferty w postaci elektronicznej. 

17.2. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim i zamawiający nie 

wyraża zgody na złożenie oświadczeń, oferty oraz innych dokumentów jednym z języków 

powszechnie używanych w handlu międzynarodowym.  

17.3. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.  

17.4. Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ. 

17.5. Wzór formularza oferty stanowi Załącznik nr 1 do SIWZ. 

17.6. Ofertę podpisuje osoba lub osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy.   

17.7. Jeżeli wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, wraz z ofertą składa się pełnomocnictwo. 

17.8. Wykonawca może złożyć jedną ofertę.  

17.9. Ofertę sporządza się w sposób staranny, czytelny i trwały. Stwierdzone przez wykonawcę 

w ofercie błędy i omyłki w zapisach - przed jej złożeniem - poprawia się przez skreślenie 

dotychczasowej treści i wpisanie nowej, z zachowaniem czytelności błędnego zapisu, oraz 

podpisanie poprawki i zamieszczenie daty dokonania poprawki.  

17.10. Ofertę należy przygotować tak, by z zawartością oferty nie można było zapoznać się przed 

upływem terminu otwarcia ofert. 

17.11. Zaleca się, aby wykonawca zbroszurował ofertę oraz ponumerował jej strony.  

17.12. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi wykonawca.  
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17.13. Wykonawca składa ofertę w zamkniętej kopercie lub innym opakowaniu w sposób 

zapewniający nieujawnienie treści oferty do chwili jej otwarcia. Zamknięta koperta lub inne 

opakowanie musi zawierać oznaczenie: 

Oferta złożona w przetargu nieograniczonym na:  
„Wykonanie w systemie „zaprojektuj i wybuduj” dokumentacji projektowej z uzyskaniem 
pozwolenia na rozbiórkę i budowę oraz robót budowlanych i dostaw w ramach projektu 

pn.: „Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Makowie 
Podhalańskim” – CZĘŚĆ 1*, CZĘŚĆ 2*, CZĘŚĆ 3*, CZĘŚĆ 4*, CZĘŚĆ 5* 

Oznaczenie sprawy: ES.ZP.5/2019 
Nie otwierać przed upływem terminu otwarcia ofert: 15.03.2019 r., godz. 11:30. 

*niepotrzebne skreślić 

17.14. Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę.  

17.15. W przypadku wycofania oferty, wykonawca składa pisemne oświadczenie, że ofertę 

wycofuje. Oświadczenie o wycofaniu oferty, wykonawca umieszcza w zamkniętej kopercie 

lub innym opakowaniu, która musi zawierać oznaczenie: 

Oświadczenie o wycofaniu oferty złożonej w przetargu nieograniczonym na:  
„Wykonanie w systemie „zaprojektuj i wybuduj” dokumentacji projektowej z uzyskaniem 
pozwolenia na rozbiórkę i budowę oraz robót budowlanych i dostaw w ramach projektu 

pn.: „Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Makowie 
Podhalańskim” – CZĘŚĆ 1*, CZĘŚĆ 2*, CZĘŚĆ 3*, CZĘŚĆ 4*, CZĘŚĆ 5* 

Oznaczenie sprawy: ES.ZP.5/2019 
Nie otwierać przed upływem terminu otwarcia ofert: 15.03.2019 r., godz. 11:30. 

*niepotrzebne skreślić 

Oświadczenie o wycofaniu oferty musi zawierać co najmniej nazwę i adres wykonawcy, treść 

oświadczenia wykonawcy o wycofaniu oferty oraz podpis osoby lub osób uprawnionych 

do reprezentowania wykonawcy.  

17.16. W przypadku zmiany oferty wykonawca składa pisemne oświadczenie, że ofertę zmienia, 

określając zakres tych zmian. Oświadczenie o zmianie oferty wykonawca umieszcza w 

zamkniętej kopercie lub innym opakowaniu, która musi zawierać oznaczenie: 

Oświadczenie o zmianie oferty złożonej w przetargu nieograniczonym na:  
„Wykonanie w systemie „zaprojektuj i wybuduj” dokumentacji projektowej z uzyskaniem 

pozwolenia na rozbiórkę i budowę oraz robót budowlanych i dostaw w ramach projektu pn.: 
„Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Makowie Podhalańskim” – 

CZĘŚĆ 1*, CZĘŚĆ 2*, CZĘŚĆ 3*, CZĘŚĆ 4*, CZĘŚĆ 5* 
Oznaczenie sprawy: ES.ZP.5/2019 

Nie otwierać przed upływem terminu otwarcia ofert: 15.03.2019 r., godz. 11:30. 
*niepotrzebne skreślić 

Oświadczenie o zmianie oferty musi zawierać nazwę i adres wykonawcy oraz podpis wykonawcy. 

17.17. Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu 

przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli wykonawca, nie później niż w terminie 

składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, zastrzegł, że nie 

mogą być one udostępniane oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę 

przedsiębiorstwa. W takim przypadku wykonawca oznacza informacje stanowiące tajemnicę 

przedsiębiorstwa klauzulą „tajemnica przedsiębiorstwa - nie udostępniać”. Wykonawca nie 
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może zastrzec nazwy (firmy) oraz jego adresu, a także informacji dotyczącej ceny 

zawartej w jego ofercie. 

17.18. Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę części zamówienia, których wykonanie 

zamierza powierzyć podwykonawcom, i podania przez wykonawcę firm podwykonawców. 

18. Zawartość Oferty 
 

Kompletna Oferta musi zawierać: 
CZĘŚĆ 1: 
18.1. Formularz ofertowy sporządzony na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do 

niniejszej SIWZ. 
18.2. Załącznik do Oferty - wykaz klauzul warunków zgodnie z WARUNKAMI KONTRAKTOWYMI NA 

PROJEKTOWANIE I BUDOWĘ. Wzór stanowi Załącznik nr 1a do SIWZ. 

18.3. Oświadczenie w zakresie wskazanym przez zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu i 

w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 

2 do SIWZ  

18.4. Informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej, że 

Wykonawca posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości 1 500 000,00 

zł, w okresie nie wcześniejszym niż miesiąc przed upływem terminu składa ofert  

18.5. Wykaz: 

18.5.1.  jednej roboty budowlanej zbliżonej przedmiotem do przedmiotu zamówienia tj.  

robota budowalna wykonana w systemie zaprojektuj i wybuduj obiektu komunalnego 

np. Sortownia Odpadów, Oczyszczalnia Ścieków, Punkt Selektywnej Zbiórki 

Odpadów Komunalnych (PSZOK), Stacja Uzdatniania Wody lub obiektu 

użyteczności publicznej o wartości co najmniej 1 000 000,00 zł netto, wykonanej nie 

wcześniej niż w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert 

w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym 

okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotu, 

na rzecz którego robota została wykonana, sporządzony według wzoru 

stanowiącego załącznik nr 4 do niniejszej SIWZ, z załączeniem dowodów 

określających czy ta robota budowlana została wykonana należycie, w 

szczególności informacji o tym czy robota została wykonana zgodnie z przepisami 

prawa budowlanego i prawidłowo ukończona,  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, 

lub 

18.5.2. jednej roboty budowlanej zbliżonej przedmiotem do przedmiotu zamówienia tj. 

budowa obiektu komunalnego np. Sortownia Odpadów, Oczyszczalnia Ścieków, 

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK), Stacja Uzdatniania 

Wody lub obiekt użyteczności publicznej o wartości co najmniej 1 000 000,00 zł 

netto, wykonanej nie wcześniej niż w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem 

terminu składania ofert w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest 

krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca 

wykonania i podmiotu, na rzecz którego robota została wykonana, sporządzony 

według wzoru stanowiącego załącznik nr 4a do niniejszej SIWZ, z załączeniem 

dowodów określających czy ta robota budowlana została wykonana należycie, w 
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szczególności informacji o tym czy robota została wykonana zgodnie z przepisami 

prawa budowlanego i prawidłowo ukończona,  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, 

i 

18.5.3. jednej usługi, zbliżonej przedmiotem do przedmiotu zamówienia tj. dokumentacja 

projektowa obiektu komunalnego np. Sortownia Odpadów, Oczyszczalnia Ścieków, 

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK), Stacja Uzdatniania 

Wody lub obiektu użyteczności publicznej o wartości kosztorysowej co najmniej  

1 000 000,00 zł netto, wykonanej nie wcześniej niż w okresie ostatnich trzech lat 

przed upływem terminu składania ofert w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia 

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

daty, miejsca wykonania i podmiotu, na rzecz którego usługa została wykonana, 

sporządzony według wzoru stanowiącego załącznik nr 4b do niniejszej SIWZ, z 

załączeniem dowodów określających czy ta usługa została wykonana należycie,  

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

wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a jeżeli z 

uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie 

uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy. 

18.6. Wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w 

szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług projektowych zgodnie z 

wymaganiami określonymi w pkt 8.3.3.2. 1) SIWZ, oraz za kierowanie robotami 

budowlanymi zgodnie z wymaganiami określonymi w pkt 8.3.3.2. 2) SIWZ, sporządzony 

według wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do niniejszej SIWZ., wraz z informacjami na 

temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych 

do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie 

czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami, sporządzoną 

według wzoru stanowiącego załącznik nr 5a do niniejszej SIWZ. 

18.7. Informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13 lub 

14 i 21 Pzp oraz, odnośnie skazania za wykroczenie na karę aresztu, w zakresie 

określonym przez zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 lub 6 Pzp, wystawionej 

nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; 

18.8. Zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że 

wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące 

przed upływem terminu składania ofert, lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca 

zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowy 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 wykonanie decyzji właściwego urzędu.  

18.9. Zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu  Ubezpieczeń 

Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo inny dokument, 

potwierdzający że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia 

społeczne lub zdrowotne, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu 

składania ofert lub innego potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z 

właściwym organem w sprawie spłaty tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub 
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grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub 

rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonanie decyzji 

właściwego organu. 

18.10. Odpis 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 Pzp; 

18.11. 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 

może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia 

konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wzór oświadczenia o 

przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, stanowi 

Załącznik nr 3 do SIWZ (składane zgodnie z pkt 9.4. SIWZ).  

18.12. Wykaz cen, sporządzony wg wzoru, stanowiącego Załącznik nr 6 do SIWZ.  

18.13. Oświadczenie wykonawcy w zakresie wypełniania obowiązków informacyjnych 

wynikających z RODO 

CZĘŚĆ 2, 3, 4, 5: 

18.14. Formularz ofertowy sporządzony na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do 
niniejszej SIWZ. 

18.15. Oświadczenie w zakresie wskazanym przez zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu i 

w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 

2 do SIWZ  

18.16. Wykaz dostaw określonych w pkt. 9.11.,  9.12.,  9.13., 9.14., wykonanych w okresie ostatnich 
trzech lat przed upływem terminu składania ofert w postępowaniu, a jeżeli okres 
prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, 
przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, 
sporządzony według wzoru stanowiącego załącznik nr 4c do niniejszej SIWZ, z 
załączeniem dowodów określających czy ta dostawa została wykonana należycie,  przy 
czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez 
podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o 
obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – 
oświadczenie wykonawcy.  

18.17. Odpis 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 Pzp; 

18.18. 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 

może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia 

konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wzór oświadczenia o 

przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, stanowi 

Załącznik nr 3 do SIWZ (składane zgodnie z pkt 9.4. SIWZ). 

18.19. Oświadczenie wykonawcy w zakresie wypełniania obowiązków informacyjnych 

wynikających z RODO. 

19. Wyjaśnianie i zmiany w treści SIWZ 
 
19.1. Wyjaśnianie treści SIWZ 
 

1) Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, 
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jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert pod warunkiem, że 
wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął do 
Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego 
terminu składania ofert. 

2) Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o 
którym mowa w ppkt 1 lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić 
wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. 

3) Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku,  
o którym mowa w ppkt 1. 

4) Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekazuje Wykonawcom, którym 
przekazał SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania oraz zamieszcza na stronie internetowej 
na której udostępniana jest specyfikacja. 

 
 
19.2. Zmiany w treści SIWZ 
 

1) W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania Ofert 
zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną zmianę specyfikacji 
Zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazał 
specyfikacji istotnych warunków zamówienia, a jeżeli  specyfikacja jest udostępniana na 
stronie internetowej, zamieszcza także na stronie. 

2) Zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia są każdorazowo wiążące dla 
Wykonawców.  

3) Jeżeli zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia prowadzi do zmiany treści 
ogłoszenia o zamówieniu, zamawiający zamieszcza ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w 
Biuletynie Zamówień Publicznych. 

4) Zamawiający przedłuży termin składania Ofert, jeżeli w wyniku zmian treści specyfikacji 
istotnych warunków zamówienia jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian 
w Ofertach. O przedłużeniu terminu składania Ofert Zamawiający zawiadomi Wykonawców, 
którym przekazano niniejszą SIWZ oraz zamieści tę informację na stronie internetowej, na 
której udostępniana jest specyfikacja.  

20. Zebranie Wykonawców 
 
Zamawiający nie przewiduje zebrania wykonawców.  

21. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego 
z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a 
także wskazanie osób uprawionych do porozumienia się z 
Wykonawcami. 

21.1. W postępowaniu komunikacja między zamawiającym a wykonawcami odbywa się zgodnie 
z wyborem zamawiającego za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy 
z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (Dz. U. z 2012 r. poz. 1529 oraz z 2015 r. 
poz. 1830), osobiście, za pośrednictwem posłańca, faksu lub przy użyciu środków 
komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług 
drogą elektroniczną (Dz. U. z 2013 r. poz. 1422, z 2015 r. poz. 1844 oraz z 2016 r. poz. 147 
i 615). 

21.2. Jeżeli zamawiający lub wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz 
informacje za pośrednictwem faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w 
rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, każda 
ze stron na żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. 

21.3. Osobą uprawnioną do porozumiewania się z wykonawcami jest: 
Kinga Maciejowska – Starszy Specjalista: 
e-mail: ekoskawa_makowpodh@vp.pl ;  

mailto:ekoskawa_makowpodh@vp.pl
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numer faxu: 33 877 00 45  
21.4. Zamawiający nie dopuszcza porozumiewania się z wykonawcami za pośrednictwem 

telefonu. 

22. Miejsce, termin i sposób złożenia i otwarcia Oferty 
 
22.1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, tj.: Przedsiębiorstwo Wodno – 

Kanalizacyjne „Eko – Skawa” Sp. z o.o., ul. 3 Maja 40 a, 34-220 Maków Podhalański, pokój nr 
4, w nieprzekraczalnym terminie: 

do dnia  15.03.2019 r. do godz.  11:00 

 
22.2. Ofertę należy złożyć w nieprzezroczystej, zabezpieczonej przed otwarciem kopercie 

(paczce). Kopertę (paczkę) należy opisać następująco: 
 
Przedsiębiorstwo Wodno – Kanalizacyjne „Eko – Skawa” Sp. z o.o. 
ul. 3 Maja 40 a, 34-220 Maków Podhalański  

 
Oferta w postępowaniu na: 

„Wykonanie w systemie „zaprojektuj i wybuduj” dokumentacji projektowej z uzyskaniem 
pozwolenia na rozbiórkę i budowę oraz robót budowlanych i dostaw w ramach projektu pn.: 
„Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Makowie Podhalańskim”  

CZĘŚĆ 1*, CZĘŚĆ 2*, CZĘŚĆ 3*, CZĘŚĆ 4*, CZĘŚĆ 5* 
Oznaczenie sprawy: ES.ZP.5/2019 

Nie otwierać przed upływem terminu otwarcia ofert: 15.03.2019 r., godz. 11:30. 
*niepotrzebne skreślić 

 
22.3. Na kopercie(paczce) oprócz opisu jw. należy umieścić nazwę i adres Wykonawcy. 
22.4. Oferty nadesłane pocztą będą zakwalifikowane do postępowania przetargowego, pod 

warunkiem ich dostarczenia przez pocztę w nieprzekraczalnym terminie wskazanym w pkt. 
22.1. SIWZ. 

 

23. Miejsce i termin otwarcia Ofert 
 
Otwarcie Ofert nastąpi w  siedzibie Zamawiającego, tj.: Przedsiębiorstwo Wodno – Kanalizacyjne 
„Eko – Skawa” Sp. z o.o., ul. 3 Maja 40 a, 34-220 Maków Podhalański: 
 

dnia  15.03.2019 godz.  11:30 

 

24. Tryb otwarcia Ofert  
24.1. Oferta złożona w terminie składania ofert będzie podlegać rejestracji przez zamawiającego. 

Koperta lub inne opakowanie, w którym będzie złożona oferta zostanie opatrzona numerem 

według kolejności składania ofert oraz terminem jej złożenia, a wykonawca otrzyma 

potwierdzenie złożenia oferty wraz z informacją o terminie jej złożenia. 

24.2. Otwarcie ofert jest jawne i następuje bezpośrednio po upływie terminu określonego w pkt 23 

SIWZ. 

24.3. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podaje kwotę, jaką zamierza przeznaczyć 

na sfinansowanie zamówienia. 

24.4. Podczas otwarcia ofert podaje się nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a także 

informacje dotyczące ceny zawartej w ofertach. 

24.5. Jeżeli w ofercie wykonawca poda cenę napisaną słownie inną niż cenę napisaną cyfrowo, 

podczas otwarcia ofert zostanie podana cena napisana słownie.  
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24.6. Koperty lub inne opakowanie zawierające oświadczenie o wycofaniu złożonej oferty 

otwierane będą w pierwszej kolejności.  

24.7. Koperty lub inne opakowanie zawierające oświadczenie o zmianie złożonej oferty zostaną 

otwarte przy otwieraniu oferty wykonawcy, który dokonał zmiany złożonej oferty. 

24.8. Zgodnie z art. 86 ust. 5 Pzp niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieszcza na 

stronie internetowej informacje dotyczące: 

1) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia; 

2) firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie; 

3) ceny i okresu gwarancji zawartych w ofertach; 

24.9. W postępowaniu o udzielenie zamówienia o wartości mniejszej niż kwoty określone w 

przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp, zamawiający niezwłocznie zwraca 

ofertę, która została złożona po terminie. 

25. Opis sposobu obliczenia ceny oferty 
25.1. Ceną Oferty jest kwota wymieniona w Formularzu Oferty - załącznik nr 1 do SIWZ.  

25.2. W przypadku CZĘŚCI 1, cena wynikająca z Wykazu cen, stanowiącego Załącznik nr 6 do 

SIWZ. 

25.3. Cena powinna być wyliczona w oparciu o całkowity zakres prac przedstawiony w PFU tj. 

Załączniku nr 8 do SIWZ lub w OPZ-Dostawy tj. Załączniku nr 9 do SIWZ i musi uwzględniać 

wszystkie wymagania niniejszej SIWZ oraz obejmować wszelkie koszty, jakie poniesie 

Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji 

przedmiotu zamówienia.  

25.4. Cena za elementy przedmiotu umowy wymienione w pkt 1 i 2 Tabeli – Wykaz cen (łącznie) 

tj. : 

a. Dokumentacja budowlana na rozbiórkę wraz z uzyskaniem niezbędnych opinii, 

uzgodnień i prawomocnego pozwolenia na budowę. 

b. Dokumentacja budowlana na budowę  wraz z uzyskaniem niezbędnych opinii, 

uzgodnień i prawomocnego pozwolenia na budowę lub zgłoszenia. 

nie może przekroczyć 15 % wartości całkowitej zamówienia.  

25.5. Cena oferty uwzględnia wszystkie podatki, cła, opłaty manipulacyjne, musi być podana  
w PLN cyfrowo i słownie, z wyodrębnieniem podatku VAT- jeżeli występuje. 

25.6. Wszystkie ceny podane w ofercie powinny być określone jednoznaczne i w sposób nie 
budzący  wątpliwości.  

25.7. Każdy z Wykonawców może zaproponować tylko jedną cenę i nie może jej zmienić. Nie 
prowadzi się negocjacji w sprawie ceny. 

25.8. Ostateczną cenę oferty stanowi cena brutto wyszczególniona w formularzu ofertowym.  
25.9. Cena w formularzu ofertowym winna być podana w złotych polskich, cyframi i słownie. 
25.10. Ostateczna kompletna cena oferty winna być zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku. 
25.11. Stawka podatku VAT jest określona zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 roku  

o podatku od   towarów i usług (Dz. U. Nr 54,poz.535 z późn. zm.). 
25.12. Jeżeli Zamawiającemu zostanie złożona oferta,  której wybór prowadziłby do powstania 

obowiązku podatkowego Zamawiającego 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, informuje zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania 
u zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę towaru, którego dostawa 
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będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku. 

26. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy 
wyborze Oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny 

Ofert 
 
26.1. Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które: 

a) zostaną złożone przez Wykonawców nie wykluczonych przez Zamawiającego  
z niniejszego postępowania;   

b) nie zostaną odrzucone przez Zamawiającego.  

26.2. Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o kryterium: 
26.2.1. „Najniższa Cena” - znaczenie punktowe kryterium – 90 pkt. 

 
Zasady oceny kryterium "Najniższa Cena” (C): 

 
Kryterium cena będzie rozpatrywane na podstawie ceny brutto za wykonanie przedmiotu 
zamówienia, podanej przez Wykonawcę w Formularzu Oferty.  
Liczba punktów w kryterium cena (C) zostanie obliczona na podstawie poniższego wzoru: 

C = (Cmin /Co) x 90 pkt 
gdzie: 
C - punktacja którą należy wyznaczyć 
Cmin - najniższa cena oferty brutto z ocenianych ofert (zł) 
Co - cena oferty brutto określona w badanej ofercie (zł) 

 
 

26.2.2. „Okres gwarancji” - znaczenie punktowe kryterium – 10 pkt. 
 

Zasady oceny kryterium "okres gwarancji” (G): 
 
Kryterium gwarancja będzie rozpatrywane na podstawie okresu gwarancji udzielonego na 
wykonany przedmiotu zamówienia, podanego przez Wykonawcę w Formularzu Oferty, przy 
czym minimalny okres gwarancji za który przyznawana jest punktacja nie może być krótszy 
niż 36 miesięcy, a maksymalny nie dłuższy niż 60 miesięcy. 
 
Liczba punktów w kryterium okres gwarancji (G) zostanie obliczona na podstawie poniższego 
wzoru: 

G = (Go/Gmax ) x 10 pkt 
gdzie: 
G - punktacja którą należy wyznaczyć 
Gmax – najwyższy okres gwarancji z ocenianych ofert (m-ce) 
Go – okres gwarancji określona w badanej ofercie (m-ce) 

26.3. Zamawiający udzieli niniejszego zamówienia temu Wykonawcy, który przedstawi 

najkorzysniejszy bilans ceny i kryterium „okresu gwarancji”. 

26.4. Jeżeli Zamawiający nie może dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, 
że zostały złożone oferty o takim samy bilansie ceny i kryterium „okres gwarancji”, Zamawiający 
spośród tych ofert wybiera ofertę z najniższą ceną , a jeżli zostały złożóne oferty o takiej samej 
cenie, wezwie Wykonawców do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert 
dodatkowych. 

26.5. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż 
zaoferowane w złożonych ofertach. 

27. Wybór Oferty i zawiadomienie o wyniku postępowania 
Zamawiający informuje niezwłocznie wszystkich wykonawców o: 



Oznaczenie sprawy: ES.ZP.5/2019   

37 
Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Makowie Podhalańskim  

27.1. wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę albo 
miejsce zamieszkania i adres, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności wykonawcy, 
którego ofertę wybrano, oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca 
zamieszkania i adresy, jeżeli są miejscami wykonywania działalności wykonawców, którzy 
złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w kryterium oceny ofert, 

27.2. wykonawcach, którzy zostali wykluczeni, 
27.3. wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, powodach odrzucenia oferty, a w 

przypadkach, o których mowa w art. 89 ust. 4 i 5 ustawy pzp, braku równoważności lub braku 
spełniania wymagań dotyczących wydajności lub funkcjonalności, 

27.4. unieważnieniu postępowania – podając uzasadnienie faktyczne i prawne. 

 

28. Informacje o formalnościach, które powinny zostać dopełnione 
po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia 
publicznego 

 
28.1. Zamawiający zawrze umowę z wybranym Wykonawcą w terminie nie krótszym niż 5 dni od 

dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, nie później jednak niż przed 
upływem terminu związania ofertą z zastrzeżeniem pkt 28.2. 

28.2. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem 
terminu, o którym mowa w pkt 28.1, jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia została 
złożona tylko jedna oferta. 

28.3. Jeżeli Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, będzie się uchylał od zawarcia 
umowy, Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert , bez 
dokonania ich ponownej oceny, chyba że wystąpią przesłanki, o których mowa w art. 93 ust. 1 
ustawy Prawo zamówień publicznych. 

28.4. Zamawiający zawiadomi na piśmie wybranego Wykonawcę o miejscu i  terminie podpisania 
umowy. 

28.5. Niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego, Zamawiający 
zamieszcza ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w Biuletynie Zamówień Publicznych.   

28.6. Zamawiający zastrzega, że warunkiem zawarcia umowy z wybranym Wykonawcą  
CZĘŚCI 2, 3 , 4 i 5, będzie zawarcie umowy z wybranym Wykonawcą CZĘŚCI 1.  

 

29. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do 
treści  zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, 
ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeżeli zamawiający 
wymaga od wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie 
zamówienia publicznego na takich warunkach 

29.1. W celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, wykonawca, którego ofertę 

wybrano, jako najkorzystniejszą przed podpisaniem umowy składa: 

1) pełnomocnictwo, jeżeli umowę podpisuje pełnomocnik, 

2) umowę regulującą współpracę wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 

zamówienia, jeżeli oferta tych wykonawców zostanie wybrana, 

3) dokumenty potwierdzające posiadanie uprawnień do projektowania i kierowania 

robotami budowlanymi i zaświadczeń o wpisie do Okręgowej Izby Inżynierów 

Budownictwa, dla osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia 

publicznego, odpowiedzialnych za świadczenie usług projektowych zgodnie z 

wymaganiami określonymi w pkt 8.3.3.2. 1) SIWZ, oraz za kierowanie robotami 

budowlanymi zgodnie z wymaganiami określonymi w pkt 8.3.3.2. 2) SIWZ – CZĘŚĆ 1. 
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4) poświadczoną za zgodność z oryginałem przez wykonawcę polisę potwierdzającą 

zawarcie umowy ubezpieczenia ryzyk budowlano - montażowych na sumę 

ubezpieczenia równą wartości realizowanej umowy, ubezpieczenia odpowiedzialności 

cywilnej oraz ubezpieczenia projektowania na sumę ubezpieczenia równą wartości usług 

projektowych, wraz z ogólnymi warunkami ubezpieczenia – CZĘŚĆ 1. 

 

29.2. Warunki wymagane dla ubezpieczenia ryzyk budowlano - montażowych, o których mowa 

w pkt 29.1. ppkt 4 SIWZ.: 

1) odpowiedzialność ubezpieczyciela rozpoczyna się w pierwszym dniu okresu 

ubezpieczenia wskazanym w polisie, nie wcześniej jednak niż w pierwszym dniu 

rozpoczęcia robót budowlano – montażowych, usług projektowych. 

2) odpowiedzialność ubezpieczyciela kończy się w dniu odbioru końcowego. 

29.3. Odpowiedzialność ubezpieczyciela z tytułu ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej 

rozpoczyna się i kończy wraz z odpowiedzialnością z tytułu ubezpieczenia mienia, zgodnie z 

pkt 29.2. SIWZ. 

29.4. W przypadku zmian wprowadzonych do umowy ubezpieczenia w trakcie trwania okresu 

ubezpieczenia zapisy dotyczące początku i końca okresu ubezpieczenia stosuje się 

odpowiednio. 

29.5. Wymagane klauzule ubezpieczeniowe:  

a) klauzula odpowiedzialności wzajemnej 
b) klauzula usuwanie usterek w okresie gwarancyjnym 
c) klauzula ubezpieczenia szkód w pracach budowlano – montażowych w wyniku 

rozruchu gorącego, prób i testów 
d) klauzula zastrzeżenia dotyczącego podziemnych kabli, rur i innych urządzeń 
e) klauzula transportu lądowego 
f) klauzula pokrycie ryzyka projektanta 
g) klauzula pokrycie szkód w elementach odebranych lub oddanych do użytkowania 
h) klauzula reprezentantów  
i) klauzula ubezpieczenia budowy lub montażu w zakresie podstawowym 
j) klauzula automatycznego wzrostu wartości obiektu budowlanego lub montażowego 
k) klauzula automatycznego przedłużenia okresu ubezpieczenia 
l) klauzula podwykonawców 

29.6. Zamawiający nie wyraża zgody na wyłączenie odpowiedzialności ubezpieczyciela w 

zakresie szkód powstałych w skutek rażącego niedbalstwa Wykonawcy i podwykonawcy lub 

podwykonawców. 

30. Środki ochrony prawnej przysługujące Wykonawcom w toku 
postępowania o udzielenie zamówienia 

 

30.1. Odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności: 

a) określenia warunków udziału w postępowaniu; 

b) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia; 

c) odrzucenia oferty odwołującego; 
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d) opisu przedmiotu zamówienia; 

e) wyboru najkorzystniejszej oferty. 

30.2. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, 

której zarzuca się niezgodność z przepisami Pzp, zawierać zwięzłe przedstawienie 

zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające 

wniesienie odwołania. 

30.3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej lub w 

postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym 

przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, 

spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu. 

30.4. 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. 

30.5. Odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności 

zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane w sposób 

określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie Pzp albo w terminie 10 dni - jeżeli zostały 

przesłane w inny sposób - w przypadku gdy wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty 

określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp. 

30.6. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu 

związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Krajową Izbę Odwoławczą 

orzeczenia. 

30.7. Wykonawca może zgłosić przystąpienie do postępowania odwoławczego w terminie 3 dni 

od dnia otrzymania kopii odwołania, wskazując stronę, do której przystępuje, i interes w 

uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystępuje. Zgłoszenie 

przystąpienia doręcza się Prezesowi Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo 

elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za 

pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, a jego kopię przesyła się zamawiającemu 

oraz wykonawcy wnoszącemu odwołanie.  

30.8. Wykonawcy, którzy przystąpili do postępowania odwoławczego, stają się uczestnikami 

postępowania odwoławczego, jeżeli mają interes w tym, aby odwołanie zostało 

rozstrzygnięte na korzyść jednej ze stron. 

30.9. Zamawiający lub odwołujący może zgłosić opozycję przeciw przystąpieniu innego 

wykonawcy nie później niż do czasu otwarcia rozprawy. 

30.10. Jeżeli koniec terminu do wykonania czynności przypada na sobotę lub dzień 

ustawowo wolny od pracy, termin upływa dnia następnego po dniu lub dniach wolnych od 

pracy. 

30.11. W sprawach nie uregulowanych w pkt 30 w zakresie wniesienia odwołania i 

skargi mają zastosowanie przepisy art. 179 - 198g Pzp. 

31. Zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści 
oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy. 

31.1. Zakres zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której 

dokonano wyboru wykonawcy określa wzór umowy stanowiący Załącznik nr 7 do SIWZ 

(CZĘŚĆ 1) został zawarty w Ogłoszeniu zamówienia. 

31.2. Dla CZĘŚĆ 2, 3, 4, 5 Zamawiający nie przewiduje zmian zawartej umowy.   
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32. Wymagania dotyczące umowy o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są roboty budowlane, których niespełnienie 
spowoduje zgłoszenie przez zamawiającego odpowiednio 
zastrzeżeń lub sprzeciwu (jeżeli zamawiający określa takie 
wymagania). 

Wymagania dotyczące umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, 

których niespełnienie spowoduje zgłoszenie przez zamawiającego odpowiednio zastrzeżeń lub 

sprzeciwu zostały określone we wzorze umowy, stanowiącym Załącznik nr 7 do SIWZ 

(CZĘŚĆ 1). 

33. Załączniki 
Załącznikami do specyfikacji istotnych warunków zamówienia są: 

Załącznik nr 1 –  wzór formularza oferty 
Załącznik nr 1a    –  Załącznik do Oferty - wykaz klauzul warunków zgodnie z WARUNKAMI 

KONTRAKTOWYMI NA PROJEKTOWANIE I BUDOWĘ 
Załącznik nr 2 –  wzór oświadczenia Wykonawcy o spełnianiu warunków  

udziału w postępowaniu i braku podstaw do wykluczenia w 
postępowaniu  

 Załącznik nr 3 –  wzór oświadczenia Wykonawcy o przynależności lub braku  
przynależności do tej samej grupy kapitałowej 

Załącznik nr 4 –  wzór wykazu robót w systemie zaprojektuj i wybuduj 
Załącznik nr 4a  –  wzór wykazu robót 
Załącznik nr 4b –  wzór wykazu usług 
Załącznik nr 4c –  wzór wykazu dostaw 
Załącznik nr 5 –  wzór wykazu osób 
Załącznik nr 5a  –  informacja o osobach 
Załącznik nr 6  –  wzór wykazu cen 
Załącznik nr 7  –  wzór umowy (CZĘŚĆ 1) 
Załącznik nr 8  –  Program Funkcjonalno-Użytkowy (CZĘŚĆ 1) 
Załącznik nr 9  –  Opis przedmiotu zamówienia – dostawy (CZĘŚĆ 2, 3, 4, 5) 
Załącznik nr 10  –  wzór umowy (CZĘŚĆ 2, 3, 4, 5) 
Załącznik nr 11  –  Oświadczenie wykonawcy w zakresie wypełniania obowiązków   

informacyjnych wynikających z RODO 
 

 


