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I. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO 

 

GMINA BARANÓW 
UL. RYNEK 14 
24-105 BARANÓW 
Tel.: 81 883 40 27 
Adres e-mail: gmina@gminabaranow.pl  
 
Adres strony internetowej, na której jest prowadzone postępowanie i na której będą dostępne 
wszelkie dokumenty związane z prowadzoną procedurą:  
http://bip.gminabaranow.pl/ogloszenia-i-przetargi/przetargi 
 
Godziny pracy:  
PONIEDZIAŁEK: 8.00 - 16.00 
WTOREK - PIĄTEK: 7.00 - 15.00 

 

II. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 

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

1) Administratorem danych osobowych jest:  
GMINA BARANÓW 
UL. RYNEK 14 
24-105 BARANÓW 
Tel.: 81 883 40 27; 

2) Inspektor ochrony danych osobowych w Urzędzie Gminy Barnów, adres e-mail: 
inspektor@cbi24.pl; 

3) dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celach związanych 
z  postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie 
podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji; 

4) odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie 
dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ust. ustawy Pzp; 

5) dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia 
zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 
4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; 

6) obowiązek podania danych osobowych bezpośrednio dotyczących osób fizycznych (w  
szczególności osób fizycznych skierowanych do realizacji zamówienia, podwykonawcy oraz 
podmiotu trzeciego będącego osobą fizyczną, osób fizycznych prowadzących jednoosobową 
działalność gospodarczą, pełnomocnika podwykonawcy oraz podmiotu trzeciego będącego 
osobą fizyczną, np. dane osobowe zamieszczone w pełnomocnictwie, członka organu 
zarządzającego oraz podmiotu będącego osobą fizyczną), jest wymogiem ustawowym 
określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy 
Pzp; 

7) w odniesieniu do danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 

mailto:gmina@gminabaranow.pl
http://bip.gminabaranow.pl/ogloszenia-i-przetargi/przetargi


 

3 
SG.271.1.2022 - Modernizacja i rozbudowa infrastruktury wodociągowej w gminie Baranów 

8) osoby fizyczne posiadają: 
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych ich dotyczących; 
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych. Skorzystanie 

z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o 
udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie 
niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego 
załączników; 

c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia 
przetwarzania danych osobowych. Prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma 
zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze 
środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub 
prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub 
państwa członkowskiego; 

d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 
w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO; 

9) nie przysługuje:  
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; 

prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 
b) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych 

osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 
1 lit. c RODO. 

 

III. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 

1. Niniejsze postępowanie prowadzone jest w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji, o 
jakim stanowi art. 275 pkt 1 ustawy Pzp oraz niniejsza Specyfikacja Warunków Zamówienia, zwana 
dalej „SWZ”.  

2. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z możliwością prowadzenia negocjacji.  
3. Szacunkowa wartość przedmiotowego zamówienia nie przekracza progów unijnych o jakich mowa w 

art. 3 ustawy Pzp.   
4. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej. 
5. Zamawiający nie przewiduje złożenia oferty w postaci katalogów elektronicznych. 
6. Zamawiający nie prowadzi postępowania w celu zawarcia umowy ramowej. 
7. Zamawiający nie zastrzega możliwości ubiegania się o udzielenie zamówienia wyłącznie przez 

wykonawców, o których mowa w art. 94 ustawy Pzp.  
8. Wymagania związane z realizacją zamówienia  w zakresie zatrudnienia przez wykonawcę lub 

podwykonawcę  na  podstawie  stosunku  pracy  osób  wykonujących  wskazane  przez 
Zamawiającego  czynności  w  zakresie  realizacji  zamówienia,  jeżeli  wykonanie  tych  czynności 
polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. -
Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1320 ze zm.) obejmują następujące rodzaje czynności: 

1) czynności bezpośrednio związane z wykonywaniem robót, czyli czynności tzw. pracowników 
fizycznych (wymóg nie dotyczy m.in.: osób kierujących budową, wykonujących obsługę 
geodezyjną, czy dostawców materiałów budowlanych). Szczegółowe  wymagania  dotyczące  
realizacji  oraz  egzekwowania  wymogu  zatrudnienia  na podstawie  stosunku  pracy  zostały  
określone  w projekcie  umowy  stanowiącym załącznik nr 6 do SWZ oraz  Opisie  Przedmiotu 
Zamówienia. 

9. Zamawiający nie określa dodatkowych wymagań związanych z zatrudnianiem osób, o których mowa 
w art. 96 ust. 2 pkt 2 ustawy Pzp.  
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IV. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

1. Przedmiotem zamówienia jest „Modernizacja i rozbudowa infrastruktury wodociągowej w gminie 
Baranów”. 

2. Zamówienie jest współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w 
ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, 
Działanie 6.4 Gospodarka wodno – ściekowa projekt: „Modernizacja i rozbudowa infrastruktury 
wodociągowej w gminie Baranów”. 

3. Zamawiający zgodnie z art. 91 ustawy Pzp dopuszcza składanie ofert częściowych z podziałem na 
cztery części zamówienia: 
1) Część 1 – Montaż instalacji fotowoltaicznej na SUW w miejscowości Czołna 
2) Część 2 – Montaż instalacji fotowoltaicznej na SUW w miejscowości Śniadówka 
3) Część 3 – Przebudowa pompowni wody w miejscowości Huta 
4) Część 4 - Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Baranów 
Wykonawcy mogą składać oferty w odniesieniu do wszystkich części postępowania. 

4. Przedmiotem części nr 1 zamówienia jest montaż instalacji fotowoltaicznej na stacji uzdatniania 

wody w miejscowości Czołna, obejmujący montaż mikroelektrowni fotowoltaicznej o mocy  
  ̴ 35 kW – 95 paneli o mocy 370W o wadze do 20 kg na konstrukcjach naziemnych, 
falownik, okablowanie, złącza i linie kablowe. 

Zamówienie należy wykonać m.in. zgodnie z dokumentacją projektową stanowiącą załącznik nr 8a 
do SWZ. 
Uwaga: należy stosować parametry paneli zawarte w SWZ oraz w przedmiarze robót a nie w 
opisie technicznym projektu budowlanego. 
Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 
09331200-0 Słoneczne moduły fotoelektryczne  
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne 
71322000-1 Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej 

5. Przedmiotem część nr 2 zamówienia jest montaż instalacji fotowoltaicznej na stacji uzdatniania 

wody w miejscowości Śniadówka obejmujący montaż mikroelektrowni fotowoltaicznej o 

mocy  ̴18 kW – 49 paneli o mocy 370W o wadze do 20 kg  na konstrukcjach naziemnych, 

falownik, okablowanie, złącza i linie kablowe. 
Zamówienie należy wykonać m.in. zgodnie z dokumentacją projektową stanowiącą załącznik nr 8b 
do SWZ. 
Uwaga: należy stosować parametry paneli zawarte w SWZ oraz w przedmiarze robót a nie w 
opisie technicznym projektu budowlanego. 
Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 
09331200-0 Słoneczne moduły fotoelektryczne  
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne 
71322000-1 Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej 

6. Przedmiotem części nr 3 zamówienia jest przebudowa pompowni wody w miejscowości Huta: 

a) w zakresie branży budowlanej – wykonanie drogi dojazdowej, parkingu, chodnika, 
ogrodzenia, wymiana dachu, wymiana okien i drzwi, ocieplenie ścian, opaska wokół 
budynku, okładziny – posadzki i ściany, armatura sanitarna; 

b) w zakresie branży sanitarnej – instalacja technologiczna w stacji wodociągowej w tym 
montaż zestawu hydroforowego, dostawa i montaż chloratora, rurociągi 
międzyobiektowe ok. 220 m, instalacja wodociągowa i kanalizacyjna w hydroforni, 
wykonanie komory zasów, modernizacja zbiornika na wodę; 
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c) w zakresie branży elektrycznej – roboty w zakresie budowy linii energetycznej 
kablowej, przewodów  oraz opraw elektrycznych, montaż spalinowego zespołu 
prądotwórczego. 

Zamówienie należy wykonać m.in. zgodnie z dokumentacją projektową stanowiącą załącznik nr 
8c do SWZ. 
Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 
45000000-7 Roboty budowlane 
45232460-4 Roboty sanitarne 
45111300-1 Roboty rozbiórkowe 
45320000-6 Roboty izolacyjne 
45262500-6 Roboty murarskie i murowe 
45261410-1 Izolowanie dachu 
45321000-3 Izolacja cieplna 
45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej 
45000000-7 roboty budowlane 
45100000-8 przygotowanie terenu pod budowę 
45330000-9 – roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne 

7. Przedmiotem części nr 4 zamówienia jest rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości 
Baranów, w tym: 

a) Wykonanie instalacji wodociągowej o długości 1 117,00 m z rur PEHD o średnicy 110 
mm z 3 komorami redukującymi ciśnienie; 

b) wymiana 150 hydrantów przeciwpożarowych na terenie gminy Baranów. 
Zamówienie należy wykonać m.in. zgodnie z dokumentacją projektową stanowiącą załącznik nr 8d 
do SWZ. 
Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 
45000000-7 roboty budowlane 
45231300-8 roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów 
45100000-8 przygotowanie terenu pod budowę 

8. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają m.in.: 
1) dokumentacja projektowa, 
2) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych 
3) przedmiary robót. 

9. Zamawiający, na podstawie art. 95 ustawy Pzp, określa następujące wymagania związane z 
realizacją zamówienia w zakresie zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie 
stosunku pracy osób wykonujących wskazane przez zamawiającego czynności w zakresie realizacji 
zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w 
art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1320 ze zm.): 

1) rodzaj czynności związanych z realizacją zamówienia, których dotyczą wymagania 
zatrudnienia na podstawie stosunku pracy przez wykonawcę lub podwykonawcę osób 
wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia: czynności bezpośrednio związane z 
wykonywaniem robót, czyli czynności tzw. pracowników fizycznych (wymóg nie dotyczy 
m.in.: osób kierujących budową, wykonujących obsługę geodezyjną, czy dostawców 
materiałów budowlanych), 

2) sposób weryfikacji zatrudnienia tych osób: Wykonawca, w terminie do 5 dni od daty 
podpisania umowy, przedłoży Zamawiającemu oświadczenia zatrudnionego pracownika, 
oświadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie 
umowy o pracę, poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię umowy o pracę 
zatrudnionego pracownika, zawierające informacje, w tym dane osobowe, niezbędne do 
weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, w szczególności imię i nazwisko 
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zatrudnionego pracownika, datę zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę i zakres 
obowiązków pracownika. 

3) uprawnienia zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez Wykonawcę wymagań 
związanych z zatrudnianiem tych osób oraz sankcji z tytułu niespełnienia tych wymagań: w 
okresie realizacji zamówienia Zamawiający ma prawo do skierowania wniosku do 
inspektoratu pracy o przeprowadzenie kontroli. Niespełnienie wymagań, o których mowa w 
pkt 1 skutkuje sankcjami określonymi w § 25 ust. 1 pkt 9-10 projektu umowy stanowiącego 
załącznik nr 7do SWZ. 

10. Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w 
szczególności ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 
ze zm.) wraz z przepisami wykonawczymi, normami i instrukcjami producentów stosowanych 
urządzeń i materiałów, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej. 

11. Przedmiot zamówienia należy wykonywać z udziałem osób posiadających odpowiednie kwalifikacje 
i doświadczenie. 

12. Materiały dostarczone i użyte przez Wykonawcę powinny odpowiadać, co do jakości, wymogom 
wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, określonym w art. 10 ustawy z 
dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane. 

13. Wykonanie przedmiotu zamówienia i oddanie do użytku musi być również zgodne z wszystkimi 
aktami prawnymi właściwymi dla przedmiotu zamówienia, z przepisami techniczno-budowlanymi, 
obowiązującymi normami i wytycznymi. 

14. Zamawiający, w każdym przypadku, gdy opisuje przedmiot zamówienia poprzez odniesienie do 
norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, dopuszcza 
rozwiązania równoważne opisywanym. 

15. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych oraz w postaci katalogów 

elektronicznych. 
16. Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7.  
17. Zgodnie z art. 257 Pzp Zamawiający przewiduje możliwość unieważnienia przedmiotowego 

postępowania, jeżeli środki publiczne, które Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie 
całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane. 

18. Zgodnie z art. 256 Pzp Zamawiający może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia 
odpowiednio przed upływem terminu składania ofert, jeżeli wystąpiły okoliczności powodujące, że 
dalsze prowadzenie postępowania jest nieuzasadnione. 

19. Przedmiot zamówienia musi zostać wykonany w sposób uwzględniający niepełnosprawność osób 
posiadających orzeczony stopień niepełnosprawności – w przypadku udziału tych osób w projekcie 
– celem zapewnienia potrzeb osób niepełnosprawnych w stopniu równym jak pozostałym 
uczestnikom projektu, przy wdrożeniu stosownych minimalnych wymagań, o których mowa w art. 6 
ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami 
(Dz.U. z 2020 r. poz. 1062).  

 

V. PODWYKONAWSTWO 

1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy (podwykonawcom). 
2. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części 

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

Wykonawca wskazał w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć 
podwykonawcom oraz podał (o ile są mu wiadome na tym etapie) nazwy (firmy) tych 
podwykonawców. 
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4. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z 
odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia. 

5. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane 
zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest 
obowiązany, w trakcie realizacji zamówienia, do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy, 
przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na 
zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy. 

6. Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, przewidziany w 
umowie o podwykonawstwo, nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia wykonawcy, 
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku. 

7. Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień kształtujących prawa i obowiązki 
podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowień dotyczących warunków wypłaty 
wynagrodzenia, w sposób dla niego mniej korzystny niż prawa i obowiązki wykonawcy, 
ukształtowane postanowieniami umowy zawartej między zamawiającym a wykonawcą. 

8. Zamawiający, w terminie 7 dni od daty otrzymania projektu umowy, zgłasza w formie pisemnej, pod 
rygorem nieważności, zastrzeżenia do projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są 
roboty budowlane, w przypadku gdy: 
1) nie spełnia ona wymagań określonych w dokumentach zamówienia; 
2) przewiduje ona termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony w ust. 6; 
3) zawiera ona postanowienia niezgodne z art. 463 ustawy Pzp. 

9. Niezgłoszenie zastrzeżeń, o których mowa w ust. 8, do przedłożonego projektu umowy o 
podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie określonym w ust. 8, uważa 
się za akceptację projektu umowy przez zamawiającego.. 

10. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane 
przedkłada zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o 
podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. 

11. Zamawiający, w terminie 7 dni od daty otrzymania umowy, zgłasza w formie pisemnej pod rygorem 
nieważności sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w 
przypadkach, o których mowa w ust. 8. 

12. Niezgłoszenie sprzeciwu, o którym mowa w ust. 11, do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, 
której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie określonym w ust. 11, uważa się za akceptację 
umowy przez zamawiającego. 

13. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedkłada zamawiającemu poświadczoną za 
zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy 
lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości 
mniejszej niż 0,5% wartości umowy oraz umów o podwykonawstwo, których przedmiot został 
wskazany przez zamawiającego w dokumentach zamówienia. Wyłączenie, o którym mowa w zdaniu 
pierwszym, nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50 000 złotych.  

14. W przypadku, o którym mowa w ust. 13, podwykonawca lub dalszy podwykonawca, przedkłada 
poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię umowy również wykonawcy.  

15. W przypadku, o którym mowa w ust. 13, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż 
określony w ust. 6, zamawiający informuje o tym wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do 
zmiany tej umowy, pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej. 

16. Przepisy ust. 5-15 stosuje się odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo. 
17. Ogólna wartość umów z podwykonawcami nie może przekroczyć kwoty wynikającej z niniejszej 

umowy. 
18. Zamawiający ma prawo żądać od Wykonawcy zmiany lub odsunięcia podwykonawcy, jeżeli jego 

sprzęt techniczny albo osoby i kwalifikacje, którymi on dysponuje, nie spełniają warunków lub 
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wymagań dotyczących podwykonawstwa lub nie dają rękojmi należytego wykonania robót, dostaw 
lub usług powierzonych podwykonawcy. 

19. W przypadku zamówień na roboty budowlane oraz usługi, które mają być wykonane w miejscu 
podlegającym bezpośredniemu nadzorowi zamawiającego, zamawiający żąda, aby przed 
przystąpieniem do wykonania zamówienia wykonawca podał nazwy, dane kontaktowe oraz 
przedstawicieli, podwykonawców zaangażowanych w takie roboty budowlane lub usługi, jeżeli są już 
znani. Wykonawca zawiadamia zamawiającego o wszelkich zmianach w odniesieniu do informacji, o 
których mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazuje wymagane 
informacje na temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć 
realizację robót budowlanych lub usług. 
 

VI. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

Termin realizacji zamówienia dla: 
Części nr 1 zamówienia: 8 miesięcy od dnia podpisania umowy,  
Części nr 2 zamówienia: 8 miesięcy od dnia podpisania umowy, 
Części nr 3 zamówienia: 8 miesięcy od dnia podpisania umowy, 
Części nr 4 zamówienia: 8 miesięcy dni od dnia podpisania umowy. 
 

VII. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na 
zasadach określonych w Rozdziale VIII SWZ, oraz spełniają określone przez Zamawiającego warunki 
udziału w postępowaniu. 

2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące: 
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym: 

Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie. 
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile 

wynika to z odrębnych przepisów: 
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie. 

3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej: 
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie. 

4) zdolności technicznej lub zawodowej 
a) dla części nr 1 zamówienia: Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że dysponuje co 

najmniej 1 osobą, która będzie kierownikiem budowy, posiadającą uprawnienia 
budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej 
w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych. Warunek 
oceniony zostanie na podstawie wykazu osób (załącznik nr 5 do SWZ), skierowanych 
przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności 
odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami 
budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, 
doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a 
także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do 
dysponowania tymi osobami. 

b) dla części nr 2 zamówienia: Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że dysponuje co 
najmniej 1 osobą, która będzie kierownikiem budowy, posiadającą uprawnienia 
budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej 
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w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych. Warunek 
oceniony zostanie na podstawie wykazu osób (załącznik nr 5 do SWZ), skierowanych 
przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności 
odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami 
budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, 
doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a 
także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do 
dysponowania tymi osobami. 

c) dla części nr 3 zamówienia: Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że dysponuje co 
najmniej 1 osobą, która będzie pełniła funkcję kierownika robót branży budowlanej, 
posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w 
specjalności konstrukcyjno-budowlanej. Warunek oceniony zostanie na podstawie 
wykazu osób (załącznik nr 5 do SWZ), skierowanych przez wykonawcę do realizacji 
zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, 
kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat 
ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do 
wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności 
oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. 

d) dla części nr 4 zamówienia: Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że dysponuje co 
najmniej 1 osobą, która będzie kierownikiem budowy, posiadającą uprawnienia 
budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w 
zakresie sieci, instalacji cieplnych, wentylacyjnych, gazowych wodociągowych i 
kanalizacyjnych. Warunek oceniony zostanie na podstawie wykazu osób (załącznik nr 5 
do SWZ), skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w 
szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie 
robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, 
uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia 
publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o 
podstawie do dysponowania tymi osobami. 

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

 

VIII. PODSTAWY WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA 

1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawców, w stosunku do których 
zachodzi którakolwiek z okoliczności wskazanych: 
1) w art. 108 ust. 1 ustawy Pzp; 

a) będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo: 

 udziału w zorganizowanej grupie przestępczej albo związku mającym na celu 
popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego, o którym mowa w art. 258 
Kodeksu karnego, 

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

 o którym mowa w art. 228-230a, art. 250a Kodeksu karnego, w art. 46-48 ustawy z 
dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133 oraz z 2021 r. poz. 2054) 
lub w art. 54 ust. 1-4 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków 

https://sip.lex.pl/#/document/16798683?unitId=art(258)&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/16798683?unitId=art(189(a))&cm=DOCUMENT
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spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych 
(Dz. U. z 2021 r. poz. 523, 1292, 1559 i 2054), 

 finansowania przestępstwa o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 
165a Kodeksu karnego, lub przestępstwo udaremniania lub utrudniania stwierdzenia 
przestępnego pochodzenia pieniędzy lub ukrywania ich pochodzenia, o którym mowa 
w art. 299 Kodeksu karnego, 

 o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 Kodeksu karnego, lub 
mające na celu popełnienie tego przestępstwa, 

 powierzenia wykonywania pracy małoletniemu cudzoziemcowi, o którym mowa w 
art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania 
pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769), 

 przeciwko obrotowi gospodarczemu, o których mowa w art. 296-307 Kodeksu 
karnego, przestępstwo oszustwa, o którym mowa w art. 286 Kodeksu karnego, 
przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów, o których mowa w art. 270-
277d Kodeksu karnego, lub przestępstwo skarbowe, 

 o którym mowa w art. 9 ust. 1 i 3 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o 
skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew 
przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 

- lub za odpowiedni czyn zabroniony określony w przepisach prawa obcego; 

b) 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 1; 

c) wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną 
o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub 
zdrowotne, chyba że wykonawca odpowiednio przed upływem terminu do składania 
wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu 
składania ofert dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na 
ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł 
wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności; 

d) wobec którego prawomocnie orzeczono zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne;  
e) jeżeli zamawiający może stwierdzić, na podstawie wiarygodnych przesłanek, że 

wykonawca zawarł z innymi wykonawcami porozumienie mające na celu zakłócenie 
konkurencji, w szczególności jeżeli należąc do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu 
ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, złożyli odrębne 
oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba 
że wykażą, że przygotowali te oferty lub wnioski niezależnie od siebie; 

f) jeżeli, w przypadkach, o których mowa w art. 85 ust. 1, doszło do zakłócenia konkurencji 
wynikającego z wcześniejszego zaangażowania tego wykonawcy lub podmiotu, który 
należy z wykonawcą do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 
lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, chyba że spowodowane tym 
zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie 
wykonawcy z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 

2) w art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, tj.: 

 w stosunku do którego otwarto likwidację, ogłoszono upadłość, którego aktywami 
zarządza likwidator lub sąd, zawarł układ z wierzycielami, którego działalność gospodarcza 

https://sip.lex.pl/#/document/16798683?unitId=art(165(a))&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/16798683?unitId=art(165(a))&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/16798683?unitId=art(299)&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/16798683?unitId=art(115)par(20)&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/17896506?unitId=art(9)ust(2)&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/16798683?unitId=art(296)&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/16798683?unitId=art(286)&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/16798683?unitId=art(270)&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/16798683?unitId=art(270)&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/17337528?cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/17337528?cm=DOCUMENT
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jest zawieszona albo znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej 
procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury. 

2. Wykluczenie Wykonawcy następuje zgodnie z art. 111 ustawy Pzp.   
 

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

1. Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o 
spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz o braku podstaw do wykluczenia z postępowania 
– zgodnie z załącznikiem nr 2 do SWZ. 

2. Informacje zawarte w oświadczeniu, o którym mowa w ust. 1 stanowią wstępne potwierdzenie, że 
Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. 

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

4. Podmiotowe środki dowodowe wymagane od wykonawcy obejmują: 
1) oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do 

tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie 
konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2021 r., poz. 275), z innym wykonawcą, który złożył 
odrębną ofertę, ofertę częściową albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy 
kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, 
oferty częściowej niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy 
kapitałowej – załącznik nr 4 do SWZ; 

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

3) wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w 
szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie 
robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, 
uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia 
publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie 
do dysponowania tymi osobami -  załącznik nr 5 do SWZ,  

4) oświadczenie wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym 
mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp – załącznik nr 6 do SWZ. 

5. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, 
zamiast dokumentu, o których mowa w ust. 4 pkt 2, składa dokument lub dokumenty wystawione w 
kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że 
nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator  lub 
sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie 
znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w 
przepisach miejsca wszczęcia tej procedury. Dokument, o którym mowa powyżej, powinien być 
wystawiony nie wcześniej niż 3 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 

6. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się 
dokumentów, o których mowa w ust. 4 pkt 2, zastępuje się je odpowiednio w całości lub części 
dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób 
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uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, 
złożone pod przysięgą, lub, jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania 
nie ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem sądowym lub 
administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze 
względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy. 

7. Zamawiający nie wzywa do złożenia podmiotowych środków dowodowych, jeżeli: 
1) może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności 

rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji 
działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, o ile Wykonawca wskazał w 
oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp dane umożliwiające dostęp do 
tych środków; 

2) podmiotowym środkiem dowodowym jest oświadczenie, którego treść odpowiada zakresowi 
oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1. 

8. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia podmiotowych środków dowodowych, które 
Zamawiający posiada, jeżeli Wykonawca wskaże te środki oraz potwierdzi ich prawidłowość i 
aktualność. 

9. W zakresie nieuregulowanym ustawą Pzp lub niniejszą SWZ do oświadczeń i dokumentów składanych 
przez Wykonawcę w postępowaniu zastosowanie mają w szczególności przepisy rozporządzenia 
Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków 
dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od 
wykonawcy oraz rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie 
sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów 
elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
publicznego lub konkursie. 

 

X. POLEGANIE NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW 

1. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu polegać na 
zdolnościach technicznych lub zawodowych podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od 
charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych. 

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

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

4. Zamawiający ocenia, czy udostępniane wykonawcy przez podmioty udostępniające zasoby zdolności 
techniczne lub zawodowe, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w 
postępowaniu, a także bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, które 
zostały przewidziane względem wykonawcy. 

5. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe podmiotu udostępniającego zasoby nie potwierdzają 
spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tego podmiotu 
podstawy wykluczenia, zamawiający żąda, aby wykonawca w terminie określonym przez 
zamawiającego zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami albo wykazał, że 
samodzielnie spełnia warunki udziału w postępowaniu. 
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6. UWAGA: Wykonawca nie może, po upływie terminu składania ofert, powoływać się na zdolności 
lub sytuację podmiotów udostępniających zasoby, jeżeli na etapie składania ofert nie polegał on w 
danym zakresie na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby. 

7. UWAGA: Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów 
udostępniających zasoby, przedstawia, wraz z oświadczeniem, o którym mowa w Rozdziale IX ust. 
1 SWZ, także oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw 
wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w 
zakresie, w jakim wykonawca powołuje się na jego zasoby, zgodnie z katalogiem dokumentów 
określonych w Rozdziale IX SWZ. 

 

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

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy 
ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i 
zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do 
oferty.  

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

3. UWAGA: Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty 
oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane wykonają poszczególni wykonawcy. Wzór 
oświadczenia stanowi załącznik nr 9 do SWZ. 

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

 

XII. SPOSÓB KOMUNIKACJI ORAZ WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ 

1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami 
odbywa się przy użyciu miniPortalu, który dostępny jest pod adresem: 
https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu, dostępnego pod adresem: https://epuap.gov.pl/wps/portal 
(nazwa adresata: Urząd Gminy Baranów - /4694atgxqv/skrytka) oraz poczty elektronicznej adres e-
mail: gmina@gminabaranow.pl  . 

2. Ofertę, oświadczenia, o których mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, podmiotowe środki dowodowe, 
pełnomocnictwa,  zobowiązanie  podmiotu  udostępniającego  zasoby  sporządza  się  w  postaci 
elektronicznej, w ogólnie dostępnych formatach danych, w szczególności w formatach .txt, .rtf, .pdf, 
.doc, .docx, .odt. Ofertę, a także oświadczenie o jakim mowa w Rozdziale IX ust. 1 SWZ składa  się,  
pod  rygorem  nieważności, w  formie  elektronicznej  lub  w  postaci  elektronicznej opatrzonej 
podpisem zaufanym lub podpisem osobistym lub kwalifikowanym podpisem elektronicznym.  

3. Zamawiający wyznacza następujące osoby do kontaktu z Wykonawcami: Pan Stanisław Włodarczyk 
gmina@gminabaranow.pl . 

4. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi 
posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do następujących 
formularzy: „Formularz do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” oraz do „Formularza do 
komunikacji”.  

mailto:gmina@gminabaranow.pl
mailto:gmina@gminabaranow.pl


 

14 
SG.271.1.2022 - Modernizacja i rozbudowa infrastruktury wodociągowej w gminie Baranów 

5. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, 
elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu 
opisane zostały w Regulaminie korzystania z systemu miniPortal 
https://miniportal.uzp.gov.pl/WarunkiUslugi , Instrukcji Użytkownika Systemu miniPortal-ePuap 
https://miniportal.uzp.gov.pl/Instrukcja_uzytkownika_miniPortal-ePUAP.pdf oraz Warunkach 
korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP) 
https://pz.gov.pl/dt/regulations .  

6. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy: „Formularz 
złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” i „Formularza do komunikacji” wynosi 150 MB.  

7. Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub 
elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich 
przekazania na ePUAP.  

8. Zamawiający przekazuje link do postępowania oraz ID postępowania jako załącznik do niniejszej 
SWZ. Podczas komunikacji przez miniPortal i ePuap należy posługiwać się ID postępowania 
wskazanym w załączniku nr 8 do SWZ oraz dostępnym na stronie postępowania w miniPortalu 
(UWAGA – podczas komunikacji nie należy podawać ID postępowania, który generuje się 
automatycznie w ogłoszeniu o zamówieniu). Dane postępowanie można wyszukać również na Liście 
wszystkich postępowań w miniPortalu klikając wcześniej opcję „Dla Wykonawców” lub ze strony 
głównej z zakładki Postępowania. 

9. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami 
(za wyjątkiem składania ofert) w szczególności składanie oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz 
przekazywanie informacji odbywa się elektronicznie za pośrednictwem dedykowanego formularza: 
„Formularz do komunikacji” dostępnego na ePUAP oraz udostępnionego przez miniPortal. We 
wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy 
posługują się numerem ogłoszenia (BZP lub ID postępowania). 

10. Zamawiający może również komunikować się z Wykonawcami za pomocą poczty elektronicznej, 
email gmina@gminabaranow.pl  . 

11. Dokumenty elektroniczne (za wyjątkiem ofert), składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem 
„Formularza do komunikacji” jako załączniki. Zamawiający dopuszcza również możliwość składania 
dokumentów elektronicznych za pomocą poczty elektronicznej, na wskazany w ust. 10 adres email. 

12. Wykonawca może zwrócić  się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ. 
13. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed 

upływem terminu składania ofert, pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści SWZ wpłynął do 
Zamawiającego nie później niż na 4 dni przed upływem terminu składania ofert. 

14. Jeżeli Zamawiający nie udzieli wyjaśnień w terminie, o którym mowa w ust. 12, przedłuża termin 
składania ofert o czas niezbędny do zapoznania się wszystkich zainteresowanych wykonawców z 
wyjaśnieniami niezbędnymi do należytego przygotowania i złożenia ofert. W  przypadku  gdy 
wniosek  o  wyjaśnienie  treści  SWZ  nie  wpłynął  w  terminie,  o  którym  mowa  w  ust. 13, 
zamawiający  nie  ma  obowiązku  udzielania  wyjaśnień  SWZ  oraz  obowiązku  przedłużenia 
terminu składania ofert. 

15. Przedłużenie terminu składania ofert, o których mowa w ust. 14, nie wpływa na bieg terminu 
składania wniosku o wyjaśnienie treści SWZ. 

 

XIII.  OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT ORAZ WYMAGANIA FORMALNE DOTYCZĄCE 
SKŁADANYCH OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW 

1. Wykonawca może złożyć ofertę na każdą część postępowania. 
2. Treść oferty musi odpowiadać treści SWZ. 

https://miniportal.uzp.gov.pl/WarunkiUslugi
https://miniportal.uzp.gov.pl/Instrukcja_uzytkownika_miniPortal-ePUAP.pdf
https://pz.gov.pl/dt/regulations
mailto:gmina@gminabaranow.pl
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3. Ofertę składa się na Formularzu Ofertowym – zgodnie z Załącznikiem nr 1 do SWZ. Wraz z ofertą 
Wykonawca jest zobowiązany złożyć: 

1) oświadczenia, o których mowa w Rozdziale IX ust. 1 SWZ; 
2) zobowiązanie innego podmiotu, o którym mowa w Rozdziale X ust. 3 SWZ (jeżeli dotyczy), 
3) dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty; odpowiednie pełnomocnictwa 

(jeżeli dotyczy), 
4) pełnomocnictwo, o którym mowa w rozdz. XI ust. 1 SWZ (jeżeli dotyczy). 

4. Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z 
formą reprezentacji Wykonawcy określoną w rejestrze lub innym dokumencie, właściwym dla danej 
formy organizacyjnej Wykonawcy albo przez upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy.  

5. Oferta oraz pozostałe oświadczenia i dokumenty, dla których Zamawiający określił wzory w formie 
formularzy zamieszczonych w załącznikach do SWZ, powinny być sporządzone zgodnie z tymi 
wzorami, co do treści oraz opisu kolumn i wierszy. 

6. Ofertę składa się pod rygorem nieważności w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej 
opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym lub kwalifikowanym podpisem 
elektronicznym. 

7. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim. Każdy dokument składający się na  
8. Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy 

z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2020 r. poz. 1913), jeżeli 
wykonawca, wraz z przekazaniem takich informacji, zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane 
oraz wykazał, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może 
zastrzec informacji, o których mowa w art. 222 ust. 5 ustawy Pzp. 

9. Podmiotowe środki dowodowe lub inne dokumenty, w tym dokumenty potwierdzające umocowanie 
do reprezentowania, sporządzone w języku obcym przekazuje się wraz z tłumaczeniem na język 
polski. 

10. Wszystkie koszty związane z uczestnictwem w postępowaniu, w szczególności z przygotowaniem i 
złożeniem oferty ponosi Wykonawca składający ofertę. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów 
udziału w postępowaniu. 

 

XIV. SPOSÓB OBLICZENIA CENY OFERTY 

1. Wykonawca podaje cenę za realizację przedmiotu zamówienia, oddzielnie dla każdej części 
zamówienia, zgodnie ze wzorem Formularza Ofertowego, stanowiącego Załącznik nr 1 do SWZ.  

2. Cena podana na Formularzu Ofertowym jest ceną ostateczną, niepodlegającą negocjacji i 
wyczerpującą wszelkie należności Wykonawcy wobec Zamawiającego związane z realizacją 
przedmiotu zamówienia. 

3. Cena oferty powinna być wyrażona w złotych polskich (PLN) z dokładnością do dwóch miejsc po 
przecinku. 

4. Zamawiający nie przewiduje rozliczeń w walucie obcej. 
5. Wyliczona cena oferty brutto będzie służyć do porównania złożonych ofert i do rozliczenia w trakcie 

realizacji zamówienia. 
6. Jeżeli została złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego obowiązku 

podatkowego zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2020 
r., poz. 106 ze zm.), dla celów zastosowania kryterium ceny lub kosztu zamawiający dolicza do 
przedstawionej w tej ofercie ceny kwotę podatku od towarów i usług, którą miałby obowiązek 
rozliczyć. W ofercie, o której mowa w ust. 1, wykonawca ma obowiązek: 

1) poinformowania zamawiającego, że wybór jego oferty będzie prowadził do powstania u 
zamawiającego obowiązku podatkowego; 
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2) wskazania nazwy (rodzaju) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będą 
prowadziły do powstania obowiązku podatkowego; 

3) wskazania wartości towaru lub usługi objętego obowiązkiem podatkowym zamawiającego, 
bez kwoty podatku; 

4) wskazania stawki podatku od towarów i usług, która zgodnie z wiedzą wykonawcy, będzie 
miała zastosowanie. 

7. Wzór Formularza Ofertowego został opracowany przy założeniu, iż wybór oferty nie będzie 
prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego w zakresie podatku VAT. W 
przypadku, gdy Wykonawca zobowiązany jest złożyć oświadczenie o powstaniu u Zamawiającego 
obowiązku podatkowego, to winien odpowiednio zmodyfikować treść formularza.   

8. Cenę należy obliczyć jako cenę ryczałtową uwzględniając zakres zamówienia określony w 
dokumentacji projektowej, koszty robót tymczasowych i towarzyszących oraz wszelkie koszty 
związane z realizacją zamówienia, jak i ewentualne ryzyko ekonomiczne, wynikające z okoliczności, 
których nie można było przewidzieć w chwili zawierania umowy. 

9. Cenę ofertową należy obliczyć jako cenę ryczałtową zgodnie z art. 632 ustawy z dnia 23 kwietnia 
1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2020 r., poz. 1740 ze zm.). Zgodnie z tym artykułem ten rodzaj 
wynagrodzenia wygląda następująco: 

§ 1.  Jeżeli strony umówiły się o wynagrodzenie ryczałtowe, przyjmujący zamówienie nie 
może żądać podwyższenia wynagrodzenia, chociażby w czasie zawarcia umowy nie można było 
przewidzieć rozmiaru lub kosztów prac. 
§ 2.  Jeżeli jednak wskutek zmiany stosunków, której nie można było przewidzieć, wykonanie 
dzieła groziłoby przyjmującemu zamówienie rażącą stratą, sąd może podwyższyć ryczałt lub 
rozwiązać umowę. 

10. W związku z ust. 12 cena ofertowa musi zawierać wszelkie koszty niezbędne do zrealizowania 
zamówienia wynikające wprost z dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznych wykonania 
i odbioru robót, jak również w nich nie ujęte, a bez których nie można wykonać zamówienia. 

11. W cenie ofertowej należy uwzględnić ewentualne koszty zaliczek i/lub składek przekazywanych 
innym podmiotom (w przypadku osób fizycznych). 

12. W cenie powinien być uwzględniony podatek od towarów i usług (VAT). 
13. W cenie należy uwzględnić również niezbędne do realizacji koszty towarzyszące dotyczące m.in.: 

1) zapewnienia generalnego wykonawstwa i kierownictwa budowy, 
2) zabezpieczenia i oznakowania terenu budowy w okresie trwania umowy, 
3) urządzenia i organizacji placu budowy, 
4) zapewnienia we własnym zakresie wody i energii elektrycznej na cele budowlane, 
5) wszelkich prac przygotowawczych, prac porządkowych, 
6) prowadzenia dziennika budowy, 
7) prowadzenia pomiarów kontrolnych zgodnie z wymogami dokumentacji projektowej, 

STWiOR oraz przepisami prawa dotyczącymi przedmiotu zamówienia wraz  
8) z pobieraniem próbek i dostarczeniem ich organom kontrolnym Zamawiającego (nadzór 

inwestorski),  
9) zapewnienia we własnym zakresie nadzoru archeologicznego (jeżeli dotyczy), 
10) inwentaryzację geodezyjną wykonanych robót (jeżeli dotyczy), 
11) sporządzenia dokumentacji powykonawczej,  
12) wszelkich robót, materiałów, wyposażenia, sprzętu i transportu, 
13) ubezpieczenia robót, sprzętu Wykonawcy oraz od ryzyka i odpowiedzialności cywilnej osób 

trzecich i ubezpieczenia własnego personelu i innych czynności niezbędnych do należytego 
wykonania przedmioty zamówienia, 
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14) związane z doprowadzeniem terenu robót oraz terenu przyległego do prowadzonych robót 
po ich wykonaniu do stanu pierwotnego oraz rekompensatą ewentualnych szkód osobom 
trzecim, w związku z niewłaściwym wykonywaniem robót lub błędów Wykonawcy, 

15) związane z wykonaniem czynności objętych zakresem zadania zgodnie z wymaganiami 
ochrony środowiska, BHP, p.poż., w sposób nieuciążliwy dla ludzi i środowiska i zapewniający 
bezpieczeństwo osób oraz mienia, 

16) przeprowadzenia przeglądów, konserwacji zamontowanych urządzeń w okresie gwarancji 
zaoferowanym przez Wykonawcę. 

17) pełną obsługę geodezyjną, 
14. Wykonawca winien przeanalizować wszystkie okoliczności, które mogą mieć wpływ na 

ostateczną wartość zamówienia i skalkulować cenę oferty na takim poziomie, który będzie 
gwarantował Zamawiającemu należyte wykonanie zamówienia i czynił przedsięwzięć 
rentownym dla Wykonawcy. Wycena zamówienia nie powinna sprowadzać się do ustalenia ceny 
oferty na podstawie przedmiaru robót. Podstawą do jej ustalenia winna być dokładna analiza 
dokumentacji projektowej, analiza przebiegu całego procesu realizacji zamówienia i dokonanie 
analizy wszystkich elementów mieszczących się w przedmiocie zamówienia.  

15. Nie wymaga się składania kosztorysów ofertowych. Przez sam fakt złożenia oferty Zamawiający 
uzna, że Wykonawca zgadza się na wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z umową, 
specyfikacją warunków zamówienia, dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi 
wykonania i odbioru robót. W przypadku złożenia kosztorysu ofertowego nie będzie on 
traktowany jako treść oferty. W przypadku złożenia kosztorysu ofertowego różniącego się od 
dokumentacji projektowej przyjmuje się, że oferta Wykonawcy obejmuje wykonanie przedmiotu 
zamówienia zgodnie z dokumentacją projektową niezależnie od danych zawartych w kosztorysie 
ofertowym. W przypadku złożenia kosztorysu ofertowego i wystąpienia w nim omyłek 
rachunkowych, przyjmuje się za prawidłową cenę ryczałtową podaną w ofercie bez względu na 
wyceny wynikające z kosztorysu ofertowego. 

16. Wiążąca Wykonawcę i istotna dla Zamawiającego jest cena brutto podana w ofercie,  a nie 
kalkulacja ceny. W przypadku podania rozbieżnie ceny ofertowej liczbowo i słownie za 
prawidłową uznaje się cenę podaną słownie. 

17. Opisy pozycji przedmiarów nie mogą być traktowane jako ostatecznie definiujące wymagania dla 
danych robót, Wykonawca powinien odwołać się do specyfikacji technicznych, obowiązujących 
przepisów technicznych dotyczących przedmiotu zamówienia, rysunków i opisów w projekcie, 
zasad wiedzy technicznej i sztuki budowlanej.  

18. Przedmiary robót winny być odczytywane w powiązaniu z warunkami umowy, specyfikacją 
istotnych warunków zamówienia, dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi 
wykonania i odbioru robót, zasadami wiedzy technicznej i sztuką budowlaną oraz przepisami 
prawa dotyczącymi przedmiotu zamówienia. 

 

XV. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM 

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. 
 

XVI. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 

1. Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 30 dni, tj. do dnia  10 marca 2022 r. Bieg terminu 
związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 
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2. W przypadku gdy wybór najkorzystniejszej oferty nie nastąpi przed upływem terminu związania 
ofertą wskazanego w ust. 1, Zamawiający przed upływem terminu związania ofertą zwraca się 
jednokrotnie do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o wskazywany przez 
niego okres, nie dłuższy niż 30 dni. Przedłużenie terminu związania ofertą wymaga złożenia przez 
Wykonawcę pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu związania ofertą. 
Odmowa wyrażenia zgody na przedłużenie terminu związania ofertą nie powoduje utraty wadium. 

 

XVII. SPOSÓB I TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 

 
1. Wykonawca składa ofertę przez miniPortal z wykorzystaniem ePuap  do dnia 9 lutego 2022 r. godz. 

12:00. 
2. Ofertę składa się pod rygorem nieważności w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej 

opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym lub kwalifikowanym podpisem 
elektronicznym. 

3. Wykonawca, aby wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego i złożyć ofertę 
do postępowania musi posiadać konto na Platformie ePUAP. Aby zaszyfrować i złożyć ofertę należy 
postępować zgodnie z „Instrukcją użytkownika systemu miniPortal – ePuap” dostępną pod adresem 
https://miniportal.uzp.gov.pl/Instrukcje .  

4. Zamawiający zaleca przed podpisaniem, zapisanie formularza ofertowego w formacie .pdf. 
5. Formularz ofertowy musi być opatrzony przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania 

Wykonawcy, kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem 
osobistym. 

6. Podpisaną ofertę należy zaszyfrować. 
7. Funkcjonalność do zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę jest dostępna dla wykonawców na 

miniPortalu, w szczegółach danego postępowania. W formularzu oferty Wykonawca zobowiązany 
jest podać adres skrzynki ePUAP, na którym prowadzona będzie korespondencja związana z 
postępowaniem.  

8. Sposób złożenia oferty, w tym zaszyfrowania oferty opisany został w „Instrukcji użytkownika”, 
dostępnej na stronie: https://miniportal.uzp.gov.pl/ . 

9. Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert wycofać ofertę za pośrednictwem 
„Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” dostępnego na ePUAP i 
udostępnionego również na miniPortalu. Sposób wycofania oferty został opisany w „Instrukcji 
użytkownika” dostępnej na miniPortalu. 

10. Wykonawca po upływie terminu do składania ofert nie może skutecznie dokonać zmiany ani wycofać 
złożonej oferty. 

11. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 9 lutego 2022 r., o godzinie 12:30 . 
12. Otwarcie ofert następuje poprzez użycie mechanizmu do odszyfrowania ofert dostępnego po 

zalogowaniu w zakładce Deszyfrowanie na miniPortalu i następuje poprzez wskazanie pliku do 
odszyfrowania. 

13. Najpóźniej przed otwarciem ofert, zamawiający udostępni na stronie internetowej prowadzonego 
postępowania informację o kwocie, jaką zamierza się przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 

14. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający udostępni na stronie internetowej prowadzonego 
postępowania informacje o:  

1) nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej 
działalności gospodarczej albo miejscach zamieszkania wykonawców, których oferty zostały 
otwarte;  

2) cenach lub kosztach zawartych w ofertach. 
 

https://miniportal.uzp.gov.pl/Instrukcje
https://miniportal.uzp.gov.pl/
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XVIII. OPIS KRYTERIÓW OCENY OFERT, WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU 
OCENY OFERT 

1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami 
oceny ofert, oddzielnie dla każdej części zamówienia: 

1) Cena (C) – waga kryterium 60; 
2) Okres gwarancji (G) – waga kryterium 40. 

 
2. Każda oferta będzie oceniona w skali 100 pkt, oddzielnie dla każdej części zamówienia. 
3. Zasady oceny ofert w poszczególnych kryteriach: 

1) Cena (C) – waga 60  

cena najniższa brutto* 
C = ------------------------------------------------   x 60 

cena oferty ocenianej brutto 

* spośród wszystkich złożonych ofert niepodlegających odrzuceniu 
a)  Podstawą przyznania punktów w kryterium „cena” będzie cena ofertowa brutto podana 

przez Wykonawcę w Formularzu Ofertowym. 
b)  Cena ofertowa brutto musi uwzględniać wszelkie koszty jakie Wykonawca poniesie w 

związku z realizacją przedmiotu zamówienia. 
2) Okres gwarancji (G)  – waga 40 

Punkty w kryterium „okres gwarancji” przyznawane będą w następujący sposób: 
a) okres gwarancji wynoszący 3 lata – 0 pkt, 
b) okres gwarancji wynoszący 4 lata –20 pkt, 
c) okres gwarancji wynoszący 5 lat – 40 pkt. 

Uwaga! Zamawiający zastrzega, że oferowany okres gwarancji nie może być krótszy niż 3 lata 
i dłuższy niż 5 lat. 
W przypadku, gdy Wykonawca nie poda w formularzu ofertowym oferowanego okresu 
gwarancji, Zamawiający uzna, że Wykonawca oferuje okres gwarancji wynoszący 3 lata i 
przyzna ofercie 0 punktów w tym kryterium. 
Gwarancja oferowana  powyżej 5 lat będzie punktowana maksymalnie przyznanymi 40 pkt. 
Za okresy pośrednie oferta otrzyma ocenę jak za okres krótszy. 

4. Liczba punktów przyznana ofercie badanej jest sumą punktów otrzymanych w kryteriach „cena” i 
„okres gwarancji”. 

5. Punktacja przyznawana ofertom w poszczególnych kryteriach oceny ofert będzie liczona z 
dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z zasadami arytmetyki. 

6. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawcy wyjaśnień dotyczących treści 
złożonej oferty, w tym zaoferowanej ceny. 

7. Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę, tj. z najwyższą liczbą punktów, spośród 
nieodrzuconych ofert, oddzielnie dla każdej części zamówienia. 

 

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

1. Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 5 dni 
od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty. 
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2. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminu, o 
którym mowa w ust. 1, jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie 
podstawowym złożono tylko jedną ofertę. 

3. W przypadku wyboru oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 
zamówienia Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania przed zawarciem umowy w sprawie 
zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. 

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

5. Wykonawca przed podpisaniem umowy dostarczy Zamawiającemu: 
1) informację o osobie/osobach (imię i nazwisko), która w imieniu Wykonawcy będzie 

podpisywała umowę; jeżeli uprawnienie do występowania w imieniu wykonawcy nie będzie 
wynikało z wpisów do odpowiednich rejestrów, również pełnomocnictwo do podpisania 
umowy – oryginał lub notarialnie poświadczona kopia, 

2) informację zawierającą rozbicie ceny ofertowej na cenę netto, stawkę VAT, cenę brutto, 
3) uprawnienia budowlane odpowiedniej specjalności i zaświadczenie o przynależności do 

Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa osób, wskazanych przez Wykonawcę w wykazie osób, 
które będą pełniły funkcję:  

a) kierownika budowy w części nr 1 i nr 2 (uprawnienia budowlane w specjalności 
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i 
elektroenergetycznych), 

b) kierownika budowy w części nr 3 (uprawnienia budowlane w specjalności 
konstrukcyjno-budowlanej), 

c) kierownika budowy w części nr 4 (uprawnienia budowlane do kierowania robotami 
budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji cieplnych, 
wentylacyjnych, gazowych wodociągowych i kanalizacyjnych); 

4) dokument potwierdzający posiadanie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie 
zgodnym z przedmiotem zamówienia,  

5) zabezpieczenie należytego wykonania umowy, o którym mowa w dziale XX SWZ. 

XX. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 

1. Zamawiający będzie żądać od Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, 
wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5 % ceny całkowitej brutto 
podanej w ofercie.  

2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wniesione w formie ustawowej tj. w 
pieniądzu, poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-
kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym, gwarancjach 
bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, 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. 

3. Wykonawca wniesie zabezpieczenie należytego wykonania umowy przed podpisaniem umowy, 
najpóźniej w dniu podpisania umowy. 

4. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na 
oprocentowanym rachunku bankowym. 

5. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub 
nienależytego wykonania umowy. 

6. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wnoszone w postaci poręczenia lub gwarancji musi 
zawierać zobowiązanie Gwaranta lub Poręczyciela do nieodwołalnego i bezwarunkowego zapłacenia 
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kwoty zobowiązania na pierwsze żądanie zapłaty, gdy wykonawca nie wykonał przedmiotu 
zamówienia lub wykonał go z nienależytą starannością. Gwarant (Poręczyciel) nie może uzależniać 
dokonania zapłaty od spełnienia jakichkolwiek dodatkowych warunków lub od przedłożenia 
jakiejkolwiek dokumentacji. 

7. Jeżeli okres na jaki ma zostać wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat, zabezpieczenie  
w pieniądzu wnosi się na cały ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi się na okres nie 
krótszy niż 5 lat, z jednoczesnym zobowiązaniem się wykonawcy do przedłużenia zabezpieczenia lub 
wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy. 

8. Zgodnie z art. 452 ust. 9 ustawy w przypadku nieprzedłużenia lub niewniesienia nowego 
zabezpieczenia najpóźniej na 30 dni przed upływem terminu ważności dotychczasowego 
zabezpieczenia wniesionego w innej formie niż w pieniądzu, zamawiający zmienia formę 
na zabezpieczenie w pieniądzu, poprzez wypłatę kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia. 
 

XXI. INFORMACJE O TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY ORAZ MOŻLIWOŚCI JEJ ZMIANY 

1. Wybrany Wykonawca jest zobowiązany do zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego na 
warunkach określonych we Wzorze Umowy, stanowiącym Załącznik nr  7a/b/c/d do SWZ. 

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

3. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treści wybranej oferty w 
zakresie uregulowanym w art. 454-455 ustawy Pzp oraz wskazanym we Wzorze Umowy, 
stanowiącym Załącznik nr 7a/b/c/d do SWZ tj.: 
1) termin wykonania umowy może ulec przesunięciu w przypadku opóźnień wynikających z: 

a) przestojów i/lub opóźnień zależnych od Zamawiającego – zmiana o czas przestoju, opóźnienia 
zależnego od Zamawiającego, 

b) wystąpienia warunków atmosferycznych uniemożliwiających wykonywanie robót – fakt ten 
musi zostać zgłoszony Zamawiającemu i zostać potwierdzony przez inspektora w dzienniku 
budowy – zmiana o udokumentowany czas występowania warunków atmosferycznych 
uniemożliwiających wykonywanie robót, za wyjątkiem okresu występowania warunków 
atmosferycznych uniemożliwiających wykonywania robót, ale charakterystycznych dla danej 
pory roku, 

c) poleceń wydawanych przez inspektora nadzoru inwestorskiego mających wpływ na termin 
wykonania, lecz nie wynikających z uchybień Wykonawcy – zmiana o termin przewidziany 
przez inspektora nadzoru na wykonanie polecenia, 

d) wykopalisk uniemożliwiających prowadzenie robót – zmiana o czas, w którym Wykonawca 
nie mógł wykonać prac/robót związanych z wykopaliskiem, 

e) wystąpienia istotnego błędu w dokumentacji projektowej lub istotnych zmian projektowych 
wynikających z przyczyn niezależnych od Zamawiającego – termin umowny może zostać 
wydłużony o czas niezbędny na usuniecie wad w projekcie, wprowadzenia istotnych zmian do 
projektu, 

f) konieczności uzyskania decyzji, uzgodnień i/lub opinii mogących spowodować wstrzymanie 
robót z przyczyn niezależnych od Wykonawcy – o czas, w którym Wykonawca nie mógł 
wykonywać robót, związany z oczekiwaniem na uzyskanie decyzji, uzgodnień i/lub opinii, 

g) przyczyn podanych w pkt 3, 
h) w przypadku wystąpienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy skutkujących 

niemożnością dotrzymania terminu realizacji zamówienia, termin ten może ulec 
przedłużeniu, nie więcej jednak niż o czas trwania tych okoliczności. Do okoliczności, o 
których mowa w zdaniu powyżej, zaliczyć należy w szczególności przypadek wystąpienia siły 
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wyższej, to znaczy niezależnego od Wykonawcy losowego zdarzenia zewnętrznego, które 
było niemożliwe do przewidzenia w momencie zawarcia umowy i któremu nie można było 
zapobiec mimo dochowania należytej staranności. Przypadkami siły wyższej są m.in.: powódź, 
pożar, trzęsienie ziemi i inne klęski żywiołowe, nagłe i długotrwałe przerwy w dostawie 
energii elektrycznej, epidemie, promieniowanie lub skażenia, katastrofy komunikacyjne lub 
budowlane, zamieszki, strajki, ataki terrorystyczne, działania wojenne (zbrojne). 

2) w uzasadnionych przypadkach, w ramach przedmiotowego zamówienia, dopuszcza się, za zgodą 
Zamawiającego, możliwość wykonania robót budowlanych w inny sposób niż określono to 
w dokumentacji projektowej (tj. wykonania tzw. robót zamiennych). Przedmiotowe zmiany 
muszą być korzystne dla Zamawiającego (zamiany na materiały, urządzenia, sprzęt posiadające 
parametry techniczne, jakościowe i cechy użytkowe nie gorsze niż te, które stanowiły podstawę 
wyboru oferty) i nie mogą prowadzić do zwiększenia wynagrodzenia Wykonawcy. Zmiana 
sposobu wykonania robót, o której mowa powyżej może być dokonana jedynie za zgodą 
Zamawiającego i może nastąpić w szczególności na skutek zmian technologicznych 
spowodowanych na przykład następującymi okolicznościami: 
a) niedostępność na rynku materiałów lub urządzeń wskazanych w dokumentacji projektowej 

lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót spowodowana zaprzestaniem 
produkcji lub wycofaniem z rynku tych materiałów lub urządzeń,  

b) pojawienie się na rynku materiałów lub urządzeń nowszej generacji pozwalających  
na zaoszczędzenie kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy, 

c) pojawienie się nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robót pozwalającej na 
zaoszczędzenie czasu realizacji inwestycji lub kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu 
zamówienia, 

d) konieczność zrealizowania zamówienia przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych czy 
technologicznych niż wskazane w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej 
wykonania i odbioru robót, w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło 
niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy, 

e) stały się konieczne na skutek ujawnienia przeszkód w gruncie lub błędów  
w dokumentacji projektowej, 

f) pozwolą osiągnąć obniżenie kosztów eksploatacji, lepsze parametry techniczne, użytkowe, 
estetyczne od przyjętych w dokumentacji projektowej, 

g) są korzystne dla Zamawiającego na etapie realizacji umowy i przyniosą korzystne skutki 
w trakcie eksploatacji przedmiotu zamówienia, 

h) wykonanie tych robót będzie niezbędne do prawidłowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy 
technicznej, sztuki budowlanej i obowiązującymi na dzień odbioru robót przepisami 
dotyczącymi wykonania przedmiotu umowy. 

3) Zamawiający przewiduje dokonanie zmian w umowie wynikających z: 
a) przekroczenia zakreślonych przez prawo terminów wydawania przez organy administracji lub 

inne podmioty niezbędnych do realizacji zamówienia decyzji, zezwoleń, itp., 
b) wydania postanowienia o wstrzymaniu robót budowlanych w przypadku, o którym mowa 

w art. 50 ust. 1 pkt 4 Prawa budowlanego, 
c) konieczności uzyskania wyroku sądowego lub innego orzeczenia sądu lub organu,  

którego nie przewidywano przy zawieraniu umowy, 
d) konieczności zaspokojenia roszczeń lub oczekiwań osób trzecich – w tym grup społecznych 

lub zawodowych nieartykułowanych lub niemożliwych do jednoznacznego określenia 
w chwili zawierania umowy, 

e) kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez Zamawiającego lub inne podmioty 
inwestycjami. 
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4) Zamawiający przewiduje możliwość zmiany kierownika budowy/kierowników robót, przy czym 
osoby zastępujące muszą posiadać odpowiednie uprawnienia,  

5) Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień umowy w stosunku do treści oferty 
w przypadkach: 
a) konieczność wprowadzenia zmian będzie następstwem zmian wprowadzonych  

w umowach pomiędzy Zamawiającym a inną niż Wykonawca stroną, w tym instytucjami 
nadzorującymi wdrażanie projektu, w ramach którego realizowane jest zamówienie, 

b) konieczność wprowadzenia zmian będzie następstwem zmian wytycznych dotyczących 
projektu, 

6) w przypadku, gdy Wykonawca w ofercie nie przewidział korzystania z podwykonawców, 
przewiduje się możliwą zmianę umowy dotyczącą powierzenia przez Wykonawcę wykonywania 
części zamówienia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, jeżeli wykonawca uzna to 
za konieczne i złoży odpowiedni wniosek w formie pisemnej, 

7) w przypadku, gdy Wykonawca w ofercie przewidział korzystanie z podwykonawców, przewiduje 
się możliwą zmianę umowy dotyczącą samodzielnego wykonania przedmiotu zamówienia lub 
zwiększenia bądź zmniejszenia liczby podwykonawców, jeżeli Wykonawca uzna to za konieczne i 
złoży odpowiedni wniosek w formie pisemnej, przy czym jeżeli zmiana albo rezygnacja z 
podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach 
określonych w art. 118, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, 
Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca 
lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego 
zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. Zgoda na 
zmianę, rezygnację z podwykonawcy może nastąpić pod warunkiem przedstawienia przez 
Wykonawcę oświadczeń podwykonawców i dalszych podwykonawców, którzy byli związani 
umową z dotychczasowym podwykonawcą, potwierdzających zapłatę przez niego należnego 
wynagrodzenia za wykonaną część zamówienia do dnia dokonania zmiany umowy w tym 
zakresie. 

XXII. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY 

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

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

3. Odwołanie przysługuje na: 
1) niezgodną z przepisami ustawy czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy; 
2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia do której zamawiający był 

obowiązany na podstawie ustawy; 
4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby. Odwołujący przekazuje kopię odwołania zamawiającemu przed 

upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią 
przed upływem tego terminu. 

5. Odwołanie wobec treści ogłoszenia lub treści SWZ wnosi się w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia 
ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub treści SWZ na stronie internetowej. 
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6. Odwołanie wnosi się w terminie: 
1) 5 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego 

wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, 
2) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego 

wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w pkt 1). 
7. Odwołanie w przypadkach innych niż określone w pkt 5 i 6 wnosi się w terminie 5 dni od dnia, w 

którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o 
okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia 

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

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

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

11. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby, w terminie 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia 
Izby lub postanowienia Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy Pzp, przesyłając 
jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora 
wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe jest równoznaczne 
z jej wniesieniem. 

12. Prezes Izby przekazuje skargę wraz z aktami postępowania odwoławczego do sądu zamówień 
publicznych w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania. 
 

XXIII. WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW DO SWZ 

Załącznik nr 1 Formularz ofertowy 
Załącznik nr 2 Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia i o spełnianiu warunków udziału w 

postępowaniu 
Załącznik nr 3 Zobowiązanie innego podmiotu do udostępnienia niezbędnych zasobów 
Załącznik nr 4 Oświadczenie dotyczące przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy 

kapitałowej 
Załącznik nr 5 Wykaz osób 
Załącznik nr 6 Oświadczenie o aktualności 
Załącznik nr 7a/b/c/d  Projekt umowy 
Załącznik nr 8 Dokumentacja projektowa 
Załącznik nr 9 Link do postępowania oraz ID postępowania 
Załącznik nr 10 Oświadczenie dla wykonawców wspólnie ubiegających się udzielenie zamówienia 
 
 

Wójt 
 

Mirosław Roman Grzelak 


