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I. ZAMAWIAJĄCY 
 

Nazwa Zamawiającego: Wodociągi Rewal sp. z o.o. 

Adres: ul. Poznańska 31, 72- 346 Pobierowo 

Numer telefonu: 91 386 41 72 

Godziny pracy/ urzędowania: od poniedziałku do piątku od godziny 7:30 do 15:30 

REGON: 320629581 

NIP: 857-188-88-91 

Adres poczty elektronicznej (e-mail): zwik-pobierowo@post.pl 

Adres strony internetowej: https://www.wodociagirewal.pl 

 
 

II. ADRES STRONY INTERNETOWEJ PROWADZONEGO POSTĘPOWANIA 

1. Adres strony internetowej platformy zakupowej Zamawiającego (adres strony 

internetowej prowadzonego postępowania): 

https://platformazakupowa.pl/pn/wodociagirewal/proceedings - zwana dalej jako 

Platforma 

2.  

III. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 

 

1. Postępowanie prowadzone jest w trybie podstawowym bez negocjacji na podstawie art. 275 

pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 

2019 ze zm.), zwanej dalej „ustawą PZP” oraz w sprawach nieuregulowanych niniejszą 

ustawą, przepisy ustawy – Kodeks cywilny. Zamawiający nie przewiduje wyboru 

najkorzystniejszej oferty z możliwością prowadzenia negocjacji. 

2. Numer postępowania: ZP.1.2022. 

3. Postępowanie o udzielenie niniejszego zamówienia zostało zakwalifikowane do dostaw. 
 

IV. OPIS PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA, INFORMACJA O PODZIALE 

ZAMÓWIENIA NA CZĘŚCI 
 

1.Przedmiot zamówienia: 

„Dostawa worków kolorowych – zielonych, żółtych, niebieskich, brązowych i czarnych z 

nadrukiem do zbiórki odpadów komunalnych”. 

2. Kod CPV – 19520000-7 Produkty z tworzyw sztucznych. 

3. Szczegółowy opis przedmiotu  

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowych worków kolorowych – zielonych, 

żółtych, niebieskich, brązowych i czarnych z nadrukiem do zbiórki odpadów komunalnych w 

ilości 768 966 szt. 

2. Wykonawca pokrywa koszty dostawy przedmiotu zamówienia do siedziby Zamawiającego. 

3. Wielkości poszczególnych partii zamówienia nie określa się, gdyż jest ono ustalane 

na bieżąco z uwzględnieniem zapotrzebowania występującego w danej chwili. 

4. Termin realizacji przedmiotu zamówienia: dostawa worków będzie się odbywać sukcesywnie 

w dostawach realizowanych od dnia 15 lipca 2022 r. do 30 czerwca 2023r. 

5. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zwiększenia o 20 % lub zmniejszenia o 20% ilości i 

wartości przedmiotu zamówienia w okresie od dnia 15 lipca 2022 r. do 30 czerwca 2023r. 

6. Dostawa worków realizowana będzie w terminie do 2 dni roboczych od dnia zgłoszenia 

zapotrzebowania przez Zamawiającego. 

7. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany opisu worków w trakcie trwania umowy. 

8. Odbiór ilościowy zostanie przeprowadzony przez przedstawiciela Zamawiającego. 

9. Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady fizyczne przedmiotu umowy, 

to Zamawiający może odmówić odbioru, a Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć 

https://www.wodociagirewal.pl/
https://platformazakupowa.pl/pn/wodociagirewal/proceedings
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- na swój koszt i ryzyko - towar wolny od wad, w terminie 7 dni roboczych od daty 

stwierdzenia wad. 

10. Miejsce dostawy: Siedziba firmy Wodociągi Rewal Sp. z o.o. w Pobierowie 

przy ul. Poznańskiej 31. 

11. Dostawa worków: staraniem, na koszt i niebezpieczeństwo Wykonawcy. 

 

 

Wymagania techniczne: 

1. Worki: 

o pojemności 140 – wykonane z folii o grubości: 

             czarne, zielone – 50 mikronów, 

o pojemności 300 l– wykonane z folii o grubości: 

             czarne – 50 mikronów, 

 

o pojemności 120 l – wykonane z folii o grubości: 

 niebieskie, czarne – 50 mikronów, 

 żółte – 40 mikronów. 

 

o pojemności 300 l – wykonane z folii o grubości: 

 niebieskie, czarne – 50 mikronów, 

 żółte – 40 mikronów 

 

o pojemności 80 l– wykonane z folii o grubości: 

 zielone, brązowe – 50 mikronów. 

Worki: 

z taśmą ściągającą (worki muszą posiadać ściągacz umieszczony w tunelu w górnej części worka, 

worki bez zgrzewu dennego): 

 żółte i niebieskie, 

bez taśmy ściągającej: 

 zielone, brązowe, czarne. (dodatkowa tasma do zawiązywania worka doklejona  

2. Worki muszą być wykonane z wysokiej jakości folii LDPE, mocne, miękkie, elastyczne, bez 

uporczywego zapachu. 

3. Worki muszą być pakowane po 10 szt. separowane (każdy worek oddzielnie) zwiniętych w 

rolki, opakowanie zbiorcze– 15 rolek. 

4. Worki muszą posiadać opisy wyraźne i czytelne – bez ubytków. Poniżej znajdują się opisy 

wymagane na poszczególnych kolorach worków. 

5. Worki muszą być półprzeźroczyste umożliwiające szybką ocenę zawartości. 

6. Worki powinny posiadać jednolitą strukturę tworzywa na całej powierzchni, a grubość worka 

musi być niezmienna na całej jego powierzchni. 

7. Wymagania techniczne dla worków nieujęte w ww. punktach muszą być zgodne 

z PN-EN13592 z listopada 2007 r. Opakowania – Worki z tworzyw sztucznych na odpady z 

gospodarstwa domowego -  Typy, wymagania i metody badań.  

 

PAPIER I TEKTURA wrzucamy: czysty papier (tj. gazety, książki, czasopisma, zeszyty, 

katalogi i prospekty itp.) , torby papierowe (np.: po cukrze), karton i tekturę (np.: pudełka), worki 

papierowe i papier pakowy. 

nie wrzucamy: papieru z domieszką tworzyw sztucznych, papieru zatłuszczonego lub 

zabrudzonego, opakowań po napojach (np.: kartony po mleku, sokach) tzw. TETRA-PAKÓW, 

kalek, pieluch jednorazowych, artykułów higienicznych, worków po cemencie, tapet itp. 

 

OPAKOWANIA SZKLANE 

wrzucamy: butelki i słoiki szklane po napojach i żywności, butelki po napojach alkoholowych, 

szklane opakowania po kosmetykach 

nie wrzucamy: szkła stołowego, fajansu, porcelany i ceramiki, luster, szkła okiennego, żarówek, 

świetlówek, lamp neonowych, fluorescencyjnych i rtęciowych, reflektorów, szkła żaroodpornego, 
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doniczek, szkła okularowego, ekranów i lamp telewizyjnych, szyb samochodowych, talerzy, 

misek, kineskopów, szklanych opakowań farmaceutycznych i chemicznych z jakąkolwiek 

pozostałością zawartości. 

 

OPAKOWANIA WIELOMATERIAŁOWE 

wrzucamy: puste butelki plastikowe po różnych napojach (np. typu PET), puste butelki 

plastikowe po kosmetykach i środkach czystości (np.: po szamponach, płynach), plastikowe 

opakowania po żywności (np.: kubki po jogurtach, margarynach), plastikowe zakrętki, plastikowe 

koszyczki po owocach, folie i torebki z tworzyw sztucznych, czyste kanistry plastikowe, 

opakowania stalowe i aluminiowych (puszki, pudełka, folie itp)., drobny złom żelazny i metale 

kolorowe, kapsle. 

nie wrzucamy: połączenia tworzyw z innymi materiałami, butelek i pojemników z zawartością, 

pojemników po olejach (spożywczych, chłodniczych, silnikowych), opakowań po 

medykamentach, zabawek, sprzętu AGD, pojemników po wyrobach garmażeryjnych, 

akumulatory, baterie, zabrudzona folia i opakowania foliowe, styropian (tacki styropianowe), 

opakowań po aerozolach, puszek i pojemników po farbach i lakierach, opakowań po środkach 

chwasto i owadobójczych. 

 

ODPADY BIO 

wrzucamy: chwasty, liście, igliwie, skoszoną trawę, niewielkie gałęzie drzew i krzewów 

nie wrzucamy: karp, konarów, odpadów kuchennych 

 

ODPADY ZMIESZANE (ULICE) 

wrzucamy: wszystko czego nie możemy wrzucić do pozostałych selektywnie zebranych 

odpadów np. odzież, tekstylia, zabrudzone tekstylia, porcelana, talerze, zabrudzone naczynia 

jednorazowe, pampersy, itd. 

nie wrzucamy: odpadów niebezpiecznych, wielkogabarytowe, zużytego sprzętu elektrycznego i 

elektronicznego, odpadów budowlanych i rozbiórkowych, innych odpadów zebranych w sposób 

selektywny. 

 

ODPADY ZMIESZANE (PLAŻA) 

Worki z napisem PLAŻA, rozmiar worka 1400 wysokość x 1800 szerokość mm. Kolor czarny i 

zielony. 

 

ODPADY SELEKTYWNE (PLAŻA) 

Worki z napisem PLAŻA, rozmiar worka 1400 wysokość x 2250 szerokość mm. Kolor czarny, 

niebieski i żółty. 

 

 

 

V. GWARANCJA I RĘKOJMIA 

 

1. Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji na przedmiot umowy, co do jakości 

należytego wykonania przedmiotu zamówienia, zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

2. Wykonawca udzieli Zamawiającemu rękojmi na przedmiot umowy, na zasadach i warunkach 

określonych w Kodeksie cywilnym od daty podpisania protokołu z komisyjnego odbioru 

każdej dostawy. 

 

 

VI. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA  

 

Termin wykonania zamówienia: 

dostawa worków będzie się odbywać sukcesywnie w dostawach realizowanych przez 

okres 12 miesięcy od dnia podpisania umowy. 
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VII. INFORMACJA O PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIENIACH, O KTÓRYCH 

MOWA W ART. 214 UST. 1 PKT 7 I 8 PZP, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY 

PRZEWIDUJE UDZIELENIE TAKICH ZAMÓWIEŃ 

 

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

 

VIII. OFERTY WARIANTOWE I CZĘŚCIOWE 

 

1. Zamawiający nie wymaga i nie dopuszcza składania ofert wariantowych.  

2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 

 

IX. WIZJA LOKALNA LUB SPRAWDZENIE DOKUMENTÓW W TRYBIE ART. 131 

PZP UST. 2 

 

Zamawiający nie przewiduje obowiązku odbycia przez Wykonawcę wizji lokalnej oraz 

sprawdzenia przez Wykonawcę dokumentów niezbędnych do realizacji zamówienia dostępnych 

na miejscu u Zamawiającego. 

 

X. ZASTRZEŻENIA W ZAKRESIE MOŻLIWOŚCI UBIEGANIA SIĘ O 

UDZIELENIE ZAMÓWIENIA, ZASTRZEŻENIA W ZAKRESIE OBOWIĄZKU 

OSOBISTEGO WYKONANIA ZADAŃ, WYMAGANIA W ZAKRESIE 

ZATRUDNIENIA OSÓB                                                                                

 

1. Zamawiający nie zastrzega możliwości ubiegania się o udzielenie zamówienia wyłącznie  

przez Wykonawców, o których mowa w art. 94 ustawy PZP. 
 

2. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych 

zadań, zgodnie z art. 60 i art. 121 ustawy PZP. 
 

3. Zamawiający nie wymaga zatrudnienia osób, o których mowa w art. 96 ust. 2 pkt 2 ustawy 

PZP. 
 

4. Zamawiający nie wymaga zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, o których mowa w art. 

95 ustawy PZP. 

5. Zamówienie może zostać udzielone Wykonawcy, który spełnia warunki udziału                                

w postępowaniu oraz nie podlega wykluczeniu, zgodnie z treścią rozdziału XI i XII SWZ. 

 

XI. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 

 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału  

w postępowaniu  dotyczące: 

1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym: 

        Zamawiający nie określa warunku udziału w postępowaniu w tym zakresie. 

2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile 

wynika to z odrębnych przepisów: 

 

 Zamawiający nie określa warunku udziału w postępowaniu w tym zakresie. 

3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej: 

Zamawiający nie określa warunku udziału w postępowaniu w tym zakresie. 

 

4) zdolności technicznej lub zawodowej: 
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Zamawiający nie określa warunku udziału w postępowaniu w tym zakresie. 

 

XII. PODSTAWY WYKLUCZENIA WYKONAWCY 

 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu  

na podstawie: 

1) art. 108 ust. 1 PZP, 

2) art. 109 ust. 1 pkt 4 PZP. 

3)  w art. 7 ust. 1 ustawy  z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie 

przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa 

narodowego wyklucza z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu 

prowadzonego na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień 

publicznych 

 

        1.   Z postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający wykluczy Wykonawcę: 

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

a) udziału w zorganizowanej grupie przestępczej albo związku mającym na celu 

popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego, o którym mowa w art. 258 

Kodeksu karnego, 

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

c) o którym mowa w art. 228–230a, art. 250a Kodeksu karnego lub w art. 46 lub art. 48 

ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie, 

d) 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, 

e) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 Kodeksu karnego, lub 

mające na celu popełnienie tego przestępstwa, 

f) 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), 

g) 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, 

h) 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; 
 

2) 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; 

3) 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; 

4) wobec którego prawomocnie orzeczono zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne; 

5) 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 
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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; 

6) jeżeli, w przypadkach, o których mowa w art. 85 ust. 1 (gdy Wykonawca lub podmiot, 

który należy z Wykonawcą do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 

lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076                  

i 1086), doradzał lub w inny sposób był zaangażowany w przygotowanie postępowania        

o udzielenie tego zamówienia) 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; 

7) w stosunku do którego otwarto likwidację, ogłoszono upadłość, którego aktywami zarządza 

likwidator lub sąd, zawarł układ z wierzycielami, którego działalność gospodarcza jest 

zawieszona albo znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej 

procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury, z zastrzeżeniem 

art. 110 ust 2 ustawy PZP. 

 

2. Wykluczenie Wykonawcy następuje: 

1) w przypadkach, o których mowa w ust. 1 pkt 1 lit. a–g i pkt 2 - na okres 5 lat od dnia 

uprawomocnienia się wyroku potwierdzającego zaistnienie jednej z podstaw wykluczenia, 

chyba że w tym wyroku został określony inny okres wykluczenia; 

2) w przypadkach, o których mowa w: 

a) ust. 1 pkt 1 lit. h i pkt 2, gdy osoba, o której mowa w tych przepisach, została skazana 

za przestępstwo wymienione w ust. 1 pkt 1 lit. h, 

b) ust. 1 pkt 6 - na okres 3 lat od zaistnienia zdarzenia będącego podstawą wykluczenia, 

c) ust. 1 pkt 7 - na okres 3 lat od zaistnienia zdarzenia będącego podstawą wykluczenia. 
 

3. Wykonawca nie podlega wykluczeniu w okolicznościach określonych w ust 1 pkt 1, 2, 5 i 7 

jeżeli udowodni zamawiającemu, że spełnił łącznie następujące przesłanki: 

1) naprawił lub zobowiązał się do naprawienia szkody wyrządzonej przestępstwem, 

wykroczeniem lub swoim nieprawidłowym postępowaniem, w tym poprzez 

zadośćuczynienie pieniężne; 

2) wyczerpująco wyjaśnił fakty i okoliczności związane z przestępstwem, wykroczeniem lub 

swoim nieprawidłowym postępowaniem oraz spowodowanymi przez nie szkodami, 

aktywnie współpracując odpowiednio z właściwymi organami, w tym organami ścigania, 

lub Zamawiającym; 

3) podjął konkretne środki techniczne, organizacyjne i kadrowe, odpowiednie dla 

zapobiegania dalszym przestępstwom, wykroczeniom lub nieprawidłowemu postępowaniu, 

w szczególności: 

a) zerwał wszelkie powiązania z osobami lub podmiotami odpowiedzialnymi za 

nieprawidłowe postępowanie Wykonawcy, 

b) zreorganizował personel, 

c) wdrożył system sprawozdawczości i kontroli, 

d) utworzył struktury audytu wewnętrznego do monitorowania przestrzegania przepisów, 

wewnętrznych regulacji lub standardów, 

e) wprowadził wewnętrzne regulacje dotyczące odpowiedzialności i odszkodowań za 

nieprzestrzeganie przepisów, wewnętrznych regulacji lub standardów. 
 

4. Zamawiający ocenia, czy podjęte przez Wykonawcę czynności, o których mowa w ust. 3 są 

wystarczające do wykazania jego rzetelności, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności 

czynu Wykonawcy. Jeżeli podjęte przez Wykonawcę czynności, o których mowa w ust. 3, nie 

są wystarczające do wykazania jego rzetelności, Zamawiający wyklucza Wykonawcę. 
 

5. Wykonawca może zostać wykluczony przez Zamawiającego na każdym etapie postępowania 

o udzielenie zamówienia, zgodnie z art. 110 ust. 1 ustawy.  
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XIII. DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA WYMAGANE DO ZŁOŻENIA WRAZ                      

Z OFERTĄ 

1. Formularz ofertowy – według wzoru stanowiącego załącznik Nr 1 do SWZ; 

2. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia - według wzoru stanowiącego załącznik Nr 

2 do SWZ.  

Wykonawca dołącza do oferty oświadczenia o niepodleganiu wykluczenie w zakresie 

wskazanym w Rozdziale XII SWZ. Oświadczenia to stanowią dowód potwierdzający brak 

podstaw wykluczenia w postępowaniu, na dzień składania ofert, tymczasowo zastępujący 

wymagane przez Zamawiającego podmiotowe środki dowodowe, wskazane w Rozdziale XIV 

SWZ. 

Oświadczenie składają odrębnie: 

- Wykonawca/każdy spośród Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 

zamówienia. W takim przypadku oświadczenie potwierdza brak podstaw wykluczenia 

Wykonawcy oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy 

z Wykonawców wykazuje  spełnianie warunków udziału w postępowaniu, 

- Podmiot trzeci, na którego potencjał powołuje się Wykonawca celem potwierdzenia 

spełnienia warunków udziału w postępowaniu. W takim przypadku oświadczenie 

potwierdza brak podstaw wykluczenia podmiotu oraz spełnianie warunków udziału                    

w postępowaniu w zakresie, w jakim podmiot udostępnia swoje zasoby Wykonawcy, 

-   Podwykonawcy, na których zasobach Wykonawca nie polega przy wykazywaniu spełnienia 

warunków udziału w postępowaniu. W takim przypadku oświadczenie potwierdza brak 

podstaw wykluczenia Podwykonawcy. 

 

4. Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania Wykonawcy 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 – w przypadku gdy Wykonawca polega na 

zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby – Załącznik Nr 3 do SWZ;  

5. Oświadczenie, z którego wynika, które dostawy wykonają poszczególni Wykonawcy – 

dotyczy Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w przypadku,              

o którym mowa w art. 117 ust. 2 i 3 ustawy PZP; 

6. Wykaz części zamówienia powierzonych Podwykonawcom – w przypadku gdy Wykonawca 

korzysta z Podwykonawców – załącznik Nr 4 do SWZ. 

7. Pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania 

Wykonawcy – w przypadku, gdy w imieniu Wykonawcy działa osoba, której umocowanie do 

jego reprezentowania nie wynika z dokumentów rejestrowych (KRS/ CEIDG/ inny rejestr) 

(wymagane jest złożenie upoważnienia w oryginale lub kopii uwierzytelnionej przez 

notariusza); 

 

8. Potwierdzenie wniesienia wadium, jeżeli jest wymagane. 

9. Dowody na samooczyszczenie – w okolicznościach określonych w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2, 5               

i 6 lub art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy PZP - o ile zaistniało zdarzenie będące podstawą 

wykluczenia. 

XIV. PODMIOTOWE ŚRODKI DOWODOWE 

 

1. Na wezwanie Zamawiającego, Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona, 

składa w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni, aktualne na dzień złożenia nw. 

podmiotowe środki dowodowe: 

1.1. na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia: 

a) W przypadku braku wskazania w ofercie (wzór załącznika Nr 2 do SWZ) bezpłatnych                    

i ogólnodostępnych baz danych pod którymi Zamawiający może uzyskać odpis lub 
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informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji                        

o Działalności Gospodarczej, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej 

złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w zakresie art. 

109 ust. 1 pkt 4 ustawy PZP – Zamawiający wezwie Wykonawcę. 

b) Oświadczenie Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności 

do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie 

konkurencji i konsumentów (Dz.U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086), z innym Wykonawcą, który 

złożył odrębną ofertę, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej 

wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, niezależnie 

od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej – według wzoru będącego 

załącznikiem  do SWZ. 

 

UWAGA! 

       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 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 PZP; 

 

Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia podmiotowych środków dowodowych, które 

Zamawiający posiada, jeżeli Wykonawca wskaże te środki oraz potwierdzi ich prawidłowość  

i aktualność. 

 

2. Dokumenty podmiotów zagranicznych: 

Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej 

Polskiej - zgodnie z Rozporządzeniem 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 (Dz. U. 2020 poz. 2415) – 

dalej „rozporządzenie” zamiast:  

1) odpisu albo informacji z KRS lub CEiIDG, o których mowa Rozdz. XIV pkt 1.1. lit. a) – 

składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma 

siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:  

a) nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza 

likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza 

nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z 

podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury  

     - dokumenty powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem;  

Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje 

się ww. dokumentów, zastępuje się je odpowiednio w całości lub w części dokumentem 

zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób 

uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał 

dotyczyć, złożone pod przysięgą, lub, jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę 

lub miejsce zamieszkania nie ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed 

organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego 

lub gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania 

Wykonawcy, z zastosowaniem określonych powyżej terminów wystawienia dokumentów.  

 

 

XV. PODMIOTY TRZECIE UDOSTĘPNIAJĄCE WYKONAWCY SWÓJ POTENCJAŁ 

          PODWYKONAWSTWO 

          WYKONAWCY WSPÓLNIE UBIEGAJĄCY SIĘ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 
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Zamówienie może zostać udzielone Wykonawcy, który: 

a) spełnia warunki udziału w postępowaniu; 

b) nie podlega wykluczeniu; 

c) złoży ofertę niepodlegającą odrzuceniu na podstawie art. 226 ust. 1 ustawy PZP. 

 

1. Podmiot udostępniający zasoby na zasadach określonych w art. 118  PZP: 

 

1) Wykonawca może w celu potwierdzenia spełnienia 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 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 roboty budowlane lub usługi, do 

realizacji których te zdolności są wymagane.  

3) Podmiot trzeci, na potencjał którego wykonawca powołuje się w celu wykazania spełnienia 

warunków udziału w postępowaniu, nie może podlegać wykluczeniu na podstawie 

wskazanej w Rozdziale XII SWZ. 

4) Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów 

udostępniających zasoby, przedstawia wraz z oświadczeniem, także oświadczenie 

podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego 

podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu, o którym 

mowa w Rozdziale XIII SWZ ust. 3 w zakresie w jakim Wykonawca powołuje się na jego 

zasoby.  

5) 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.  

6) Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa w pkt 3, potwierdza,  

że stosunek łączący wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje 

rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz określa w szczególności:  

a) zakres dostępnych wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby; 

b) sposób i okres udostępnienia wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów 

podmiotu udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia; 

c) czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego 

wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących 

wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty 

budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą.  

7) Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, odpowiada solidarnie                           

z wykonawcą, który polega na jego sytuacji finansowej lub ekonomicznej, za szkodę 

poniesioną przez Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba 

że za nieudostępnienie zasobów podmiot ten nie ponosi winy. 

8) 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. 

 

2. Podwykonawstwo: 

 

1) Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia Podwykonawcom. 

2) Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę, w ofercie, części zamówienia, których 

wykonanie zamierza powierzyć Podwykonawcom, oraz podania nazw ewentualnych 

Podwykonawców, jeżeli są już znani  - według załącznika do SWZ. 
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3) 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. 

4) Zamawiający może żądać informacji, o których mowa w pkt 3):  

a) w przypadku zamówień na dostawy oraz zamówień na usługi inne niż dotyczące usług, 

które mają być wykonane w miejscu podlegającym bezpośredniemu nadzorowi 

Zamawiającego lub  

b) dotyczących dalszych Podwykonawców, lub  

c) dotyczących dostawców uczestniczących w wykonaniu zamówienia na roboty 

budowlane lub usługi. 

5) W przypadkach, o których mowa w pkt 2) i 3) oraz pkt 4) lit. a), Zamawiający może badać, 

czy nie zachodzą wobec Podwykonawcy niebędącego podmiotem udostępniającym zasoby 

podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 108 i art. 109, o ile przewidział to                              

w dokumentach zamówienia. Wykonawca na żądanie Zamawiającego przedstawia 

oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1, lub podmiotowe środki dowodowe 

dotyczące tego Podwykonawcy. 

6) W przypadku, o którym mowa w pkt 5), jeżeli wobec Podwykonawcy zachodzą podstawy 

wykluczenia, Zamawiający żąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez 

Zamawiającego zastąpił tego Podwykonawcę pod rygorem niedopuszczenia 

Podwykonawcy do realizacji części zamówienia. 

7) Jeżeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby 

Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 118 ust. 1, 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. Przepis art. 122 stosuje 

się odpowiednio.  

8) Wykonawca zawiadamia Zamawiającego o wszelkich zmianach danych, w trakcie 

realizacji zamówienia, a także przekazuje informacje na temat nowych Podwykonawców, 

którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację usług. 

9) Powierzenie wykonania części zamówienia Podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy 

z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia oraz nie zmienia zobowiązań 

Wykonawcy wobec Zamawiającego. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania, 

uchybienia i zaniedbania Podwykonawców i ich pracowników w takim samym stopniu, 

jakby to były działania, uchybienia lub zaniedbania jego własnych pracowników. 

 

3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia – art. 58 i 59 ustawy PZP. 

 

1) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.. 

2) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (np. 

konsorcjum, spółka cywilna), Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania 

ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu                

i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

3) Pełnomocnictwo, o którym mowa powyżej, powinno być złożone w formie elektronicznej 

opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym, lub 

podpisem osobistym osób upoważnionych do reprezentowania Wykonawców oraz zostać 

przekazane w ofercie wspólnej Wykonawców. 

4) Pełnomocnik, o którym mowa powyżej, pozostaje w kontakcie z Zamawiającym w toku 

postępowania i do niego Zamawiający kieruje informacje, korespondencję itp. Wszelkie 
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oświadczenia pełnomocnika Zamawiający uzna za wiążące dla wszystkich Wykonawców 

składających ofertę wspólną. 

5) Nie dopuszcza się uczestniczenia któregokolwiek z Wykonawców wspólnie ubiegających 

się o udzielenie zamówienia w więcej niż jednej grupie Wykonawców wspólnie 

ubiegających się o udzielenie zamówienia. Niedopuszczalnym jest również złożenie przez 

któregokolwiek z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielnie zamówienia, 

równocześnie oferty indywidualnej oraz w ramach grupy Wykonawców wspólnie 

ubiegających się o udzielenie zamówienia. 

6) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie                

o którym mowa w Rozdziale XIII SWZ ust. 3, składa każdy z Wykonawców. 

Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków 

udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie 

warunków udziału w postępowaniu. 

 

XVI. PRZEDMIOTOWE ŚRODKI DOWODOWE 

 

Zamawiający nie wymaga złożenia przedmiotowych środków dowodowych. 

 

XVII. WADIUM 

 
 

Zamawiający nie wymaga złożenia wadium. 

 

XVIII. WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ 

 

1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SWZ, zgodnie z art. 284 

ust. 1 PZP, kierując swoje zapytania do Zamawiającego, ze wskazaniem numeru postępowania 

określonego w SWZ. Zaleca się przesłanie pytań również w wersji edytowalnej.  

2.  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.  

3. Jeżeli Zamawiający nie udzieli wyjaśnień w terminie, o którym mowa w ust. 2, przedłuża 

termin składania ofert o czas niezbędny do zapoznania się wszystkich zainteresowanych 

wykonawców z wyjaśnieniami niezbędnymi do należytego przygotowania i złożenia ofert.  

4. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku                          

o wyjaśnienie treści SWZ, o którym mowa w ust. 2.  

5.  W przypadku gdy wniosek o wyjaśnienie treści SWZ nie wpłynął w terminie, o którym mowa 

w ust. 2, Zamawiający nie ma obowiązku udzielania wyjaśnień SWZ oraz obowiązku 

przedłużenia terminu składania ofert.  

6. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający udostępnia, bez ujawniania źródła 

zapytania, na stronie internetowej prowadzonego postępowania, a w przypadkach, o których 

mowa w art. 280 ust. 2 i 3, przekazuje Wykonawcom, którym udostępnił SWZ. 

 

XIX. INFORMACJA O ŚRODKACH KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ, PRZY 

UŻYCIU KTÓRYCH ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE KOMUNIKOWAŁ SIĘ Z 

WYKONAWCAMI, ORAZ INFORMACJE O WYMAGANIACH TECHNICZNYCH 

I ORGANIZACYJNYCH SPORZĄDZANIA, WYSYŁANIA I ODBIERANIA 

KORESPONDENCJI ELEKTRONICZNEJ, OSOBY UPRAWNIONE DO 

KOMUNIKOWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI 

 

1. Postępowanie prowadzone jest za pośrednictwem Platformy zakupowej OPEN NEXUS, 

zwanej dalej: „platformą zakupową”, pod adresem: 

https://platformazakupowa.pl/pn/wodociagirewal/proceedings 

2. Korzystanie z Platformy zakupowej przez Wykonawców jest bezpłatne.  

https://platformazakupowa.pl/pn/wodociagirewal/proceedings


                                                              Specyfikacja Warunków Zamówienia (SWZ) 

 13 

3. W postępowaniu  o udzielenie  zamówienia  komunikacja  między  Zamawiającym  

a  Wykonawcami, w szczególności  składanie  ofert oraz wszelkie oświadczenia, wnioski             

(w tym o wyjaśnienie treści SWZ), zawiadomienia i informacje przekazywane są wyłącznie 

poprzez ich złożenie na Platformie zakupowej OPEN NEXUS. 

4. Korespondencja przekazana Zamawiającemu w inny sposób (np. listownie, mailem) nie 

będzie brana pod uwagę. 

5. Osobą uprawnioną do komunikowania się z Wykonawcami jest pani, Mariola 

Kwiatkowska- Ratajczak tel.: 913864172, w godz. 07 30 – 14 30. 

6. Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których Zamawiający będzie 

komunikował się z Wykonawcami: 

1) Z zastrzeżeniem art. 61 ust. 2 ustawy PZP, komunikacja między Zamawiającym                         

a Wykonawcami, oferty oraz wszelkie oświadczenia, wnioski (w tym o wyjaśnienie treści 

SWZ), zawiadomienia i informacje przekazywane są wyłącznie poprzez ich złożenie na 

Platformie Zakupowej OPEN NEXUS, zwanej dalej: „Platformą zakupową”, pod 

adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/wodociagirewal/proceedings 

Korespondencja przekazana zamawiającemu w inny sposób (np. listownie, mailem) nie 

będzie brana pod uwagę. 

2) W sytuacjach awaryjnych np. w przypadku braku działania Platformy zakupowej, 

Zamawiający może również komunikować się z Wykonawcami za pomocą poczty 

elektronicznej – zp@wodociagi.rewal.pl 

7. Wykonawca przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego, akceptuje warunki korzystania z Platformy zakupowej, określone                          

w Regulaminie zamieszczonym na stronie internetowej pod adresem: 

https://platformazakupowa.pl/strona/1-regulamin oraz uznaje go za wiążący, a także 

zapoznał i stosuje się do Instrukcji składania ofert/wniosków dostępnej pod linkiem 

https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje. 

8. Wymagania techniczne i organizacyjne sporządzania, wysyłania i odbierania 

korespondencji elektronicznej. 

1) Ofertę i oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, składa się, pod rygorem 

nieważności w formie elektronicznej (tj. przy użyciu kwalifikowanego podpisu 

elektronicznego lub podpisu zaufanego lub podpisu osobistego). 

2) W celu złożenia oferty Wykonawca zobowiązany jest korzystać z Platformy zakupowej. 

3) Przeglądanie i pobieranie publicznej treści dokumentacji postępowania nie wymaga 

posiadania konta na Platformie zakupowej, ani logowania do Platformy zakupowej. 

4) Komunikacja Wykonawcy z Zamawiającym w postępowaniu odbywa się za 

pośrednictwem posiadanego na Platformie konta Użytkownika Zewnętrznego. Dotyczy 

to w szczególności: przekazywania dokumentów, oświadczeń, informacji, pytań                        

i wniosków w ramach postępowania. 

5) Komunikacja Zamawiającego z Wykonawcą w postępowaniu odbywa się za 

pośrednictwem posiadanego na Platformie zakupowej konta Zamawiającego oraz kont 

jego Użytkowników Wewnętrznych. Dotyczy to w szczególności: przekazywania 

wezwań i zawiadomień, informacji i odpowiedzi na pytania. 

6) Wykonawcy mogą zwracać się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SWZ, zgodnie                   

z art. 284 ust. 1 PZP, kierując swoje zapytania do Zamawiającego, ze wskazaniem 

numeru postępowania określonego w SWZ. Zapytania winny być składane za pomocą 

Platformy zakupowej, a w przypadku braku działania Platformy za pomocą adresu 

mailowego rziszczecin.przetargi@ron.mil.pl.  

7) Po otwarciu ofert, komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w tym 

wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje, przekazywane są                 

w formie elektronicznej, czyli opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym 

lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym za pośrednictwem Platformy, w 

zakładce „Korespondencja”, która dla Wykonawcy jest widoczna w Zakładce „Oferty”, 

po zaznaczeniu numeru złożonej oferty, w przypadku braku działania Platformy za 

pomocą poczty elektronicznej na adres zp@wodociagi.rewal.pl 

8) Za datę wpływu oświadczeń, wniosków, zaświadczeń oraz informacji przyjmuje się 

https://platformazakupowa.pl/pn/wodociagirewal/proceedings
https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje


                                                              Specyfikacja Warunków Zamówienia (SWZ) 

 14 

datę zapisania plików na serwerze. Aktualna data i godzina, zsynchronizowane              

z Głównym Urzędem Miar, wyświetlane są w prawym górnym rogu Platformy. 

9) Do pełnego i prawidłowego korzystania z Platformy przez Użytkowników 

Zewnętrznych konieczne jest posiadanie przez co najmniej jednego uprawnionego 

Użytkownika Zewnętrznego Wykonawcy kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub 

podpisu zaufanego lub podpisu osobistego, służącego do uwierzytelnienia i podpisu. 

10) Korzystanie z Platformy przez Wykonawców jest bezpłatne i  obejmuje wsparcie 

techniczne w kwestiach dotyczących korzystania z Platformy, polegające na doradztwie 

telefonicznym i e-mailowym na zasadach określonych w Regulaminie korzystania                   

z usług Platformy. 

11) Maksymalny rozmiar jednego pliku przesyłanego za pośrednictwem dedykowanych 

formularzy do: złożenia, zmiany, wycofania oferty wynosi 150 MB natomiast przy 

komunikacji wielkość pliku to maksymalnie 500 MB. 

12) Zgodnie z przepisem art. 64 ustawy Platforma jest kompatybilna ze wszystkimi 

podpisami elektronicznymi. Do przesłania dokumentów niezbędne jest posiadanie 

kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub podpisu zaufanego lub podpisu 

osobistego, w celu potwierdzenia czynności złożenia oferty. 

13) Szczegółowe informacje o sposobie pozyskania usługi kwalifikowanego podpisu 

elektronicznego oraz warunkach jej użycia można znaleźć na stronach internetowych 

kwalifikowanych dostawców usług zaufania, których lista znajduje się pod adresem 

internetowym: http://www.nccert.pl/kontakt.htm 

14) Szczegółowe informacje o sposobie pozyskania usługi profilu zaufanego można znaleźć 

pod adresem internetowym: https://www.gov.pl/web/gov/zaloz-profil-zaufany 

15) Szczegółowe informacje o sposobie pozyskania podpisu osobistego można znaleźć pod 

adresem internetowym: https://www.gov.pl/web/e-dowod/podpis-osobisty 

16) W zależności od formatu kwalifikowanego podpisu (PAdES, XAdES) i jego typu 

(zewnętrzny, wewnętrzny) Wykonawca dołącza do Platformy uprzednio podpisane 

dokumenty wraz z wygenerowanym plikiem podpisu (typ zewnętrzny) lub dokument                

z wszytym podpisem (typ wewnętrzny): 

a) dokumenty w formacie „pdf” należy podpisywać tylko formatem PAdES; 

b) zamawiający dopuszcza podpisanie dokumentów w formacie innym niż „pdf”, 

wtedy należy użyć formatu XAdES. 

17) Dopuszczalne formaty przesyłanych danych tj. plików o wielkości do 100 MB                         

w formatach .png, .jpg, .jpeg, .gif, .doc, .docx, .xls, .xlsx, .ppt, .pptx, .odt, .ods, .odp, 

.odf, .pdf, .zip, .rar, .7zip, .txt, .ath, .xml, .dwg, .xades, .tar, .7z, .eml, .msg 

18) Zasady określone w niniejszym rozdziale nie dotyczą dokumentów składanych przez 

Wykonawców po wyborze oferty, w celu zawarcia umowy. 

9. Sposób sporządzenia oferty, oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 pełnomocnictw, 

zobowiązania podmiotu udostępniającego zasoby, podmiotowych środków dowodowych, 

przedmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń musi być 

zgody z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu 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 oraz w rozporządzeniu 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. 

 

XX. INFORMACJE O SPOSOBIE KOMUNIKOWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z 

WYKONAWCAMI W INNY SPOSÓB NIŻ PRZY UŻYCIU ŚRODKÓW 

KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ, W TYM W PRZYPADKU ZAISTNIENIA 

JEDNEJ Z SYTUACJI OKREŚLONYCH W ART. 65 UST. 1, ART. 66 i ART. 69 PZP 

Zamawiający nie przewiduje komunikowania się z Wykonawcami w inny sposób niż przy użyciu 

środków komunikacji elektronicznej. 

http://www.nccert.pl/kontakt.htm
https://www.gov.pl/web/gov/zaloz-profil-zaufany
http://www.gov.pl/web/e-dowod/podpis-osobisty
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XXI. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERTY 

 
1. Treść oferty musi odpowiadać treści SWZ. 
2. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.  
3. Wykonawca zobowiązany jest do zdobycia wszelkich informacji, które mogą być konieczne 

do przygotowania oferty oraz podpisania umowy. 
4. Każdy Wykonawca przedłoży tylko jedną ofertę, sam lub jako reprezentant spółki czy 

konsorcjum. Złożenie więcej niż jednej oferty przez jednego Wykonawcę spowoduje 
odrzucenie wszystkich jego ofert. 

5. Ofertę sporządza się w języku polskim na druku Formularza Ofertowego – zgodnie                         
z załącznikiem Nr 1 do SWZ.  Wykonawca wraz z ofertą zobowiązany jest złożyć 
odpowiednio dokumenty wymienione w Rozdziale XIII niniejszej SWZ. 

6. Jeżeli którykolwiek z wymaganych dokumentów składanych przez Wykonawcę jest 
sporządzony w języku obcym, dokument taki należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język 
polski. 

7. Ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej podpisana 
kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem 
osobistym.  

8. Formularz oferty oraz wszystkie załączniki winny zostać podpisane przez 
upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy. Pełnomocnictwo do podpisania oferty 
winno być dołączone do oferty, o ile nie wynika ono z ustawy albo z innych dokumentów 
załączonych do oferty. 

9. W przypadku gdy podmiotowe środki dowodowe, przedmiotowe środki dowodowe, inne 
dokumenty, lub dokumenty potwierdzające umocowanie do reprezentowania odpowiednio 
Wykonawcy, Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia 
publicznego, podmiotu udostępniającego zasoby na zasadach określonych w art. 118 PZP 
lub Podwykonawcy niebędącego podmiotem udostępniającym zasoby na takich zasadach, 
zostały wystawione przez upoważnione podmioty inne niż Wykonawca, Wykonawca 
wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, podmiot udostępniający zasoby lub 
podwykonawca, zwane dalej „upoważnionymi podmiotami”, jako dokument elektroniczny, 
przekazuje się ten dokument. 

10. W przypadku gdy podmiotowe środki dowodowe, przedmiotowe środki dowodowe, inne 
dokumenty lub dokumenty potwierdzające umocowanie do reprezentowania, zostały 
wystawione przez upoważnione podmioty jako dokument w postaci papierowej, 
przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu opatrzone kwalifikowanym 
podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, poświadczające 
zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej.  

Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci 

papierowej, dokonuje w przypadku: 

 podmiotowych środków dowodowych oraz dokumentów potwierdzających 

umocowanie do reprezentowania – odpowiednio Wykonawca, Wykonawca wspólnie 

ubiegający się o udzielenie zamówienia, podmiot udostępniający zasoby lub 

Podwykonawca, w zakresie podmiotowych środków dowodowych lub dokumentów 

potwierdzających umocowanie do reprezentowania, które każdego z nich dotyczą; 

 przedmiotowych środków dowodowych – odpowiednio Wykonawca lub 

Wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia; 

 innych dokumentów – odpowiednio Wykonawca lub Wykonawca wspólnie 

ubiegający się o udzielenie zamówienia, w zakresie dokumentów, które każdego                  

z nich dotyczą. 

Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci 

papierowej może dokonać również notariusz. 

11. Podmiotowe środki dowodowe, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, 

przedmiotowe środki dowodowe, niewystawione przez upoważnione podmioty oraz 

pełnomocnictwo przekazuje się w postaci elektronicznej i opatruje się kwalifikowanym 

podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. 

12. W przypadku gdy podmiotowe środki dowodowe, oraz zobowiązanie podmiotu 

udostępniającego zasoby, przedmiotowe środki dowodowe, niewystawione przez 

upoważnione podmioty lub pełnomocnictwo, zostały sporządzone jako dokument                
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w postaci papierowej i opatrzone własnoręcznym podpisem, przekazuje się cyfrowe 

odwzorowanie tego dokumentu opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym 

lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, poświadczającym zgodność 

cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej. Poświadczenia 

zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej dokonuje w 

przypadku: 

 podmiotowych środków dowodowych – odpowiednio Wykonawca, Wykonawca 

wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, podmiot udostępniający zasoby 

lub Podwykonawca, w zakresie podmiotowych środków dowodowych, które 

każdego z nich dotyczą; 

 przedmiotowego środka dowodowego lub zobowiązania podmiotu udostępniającego 

zasoby – odpowiednio Wykonawca lub Wykonawca wspólnie ubiegający się                      

o udzielenie zamówienia; 

 pełnomocnictwa – mocodawca. 

Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci 

papierowej może dokonać również notariusz. 

13. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego składają 

jeden lub kilka dokumentów tak, aby wspólnie udokumentować spełnianie warunków 

podmiotowych, brak podstaw do wykluczenia oraz dotyczących przedmiotu zamówienia. 

Wymagane oświadczenia należy złożyć w sposób wyraźnie wskazujący, iż oświadczenie 

składają wszyscy Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia 

publicznego. Nadto, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia 

publicznego, ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu                      

o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy                  

w sprawie zamówienia publicznego. Stosowne pełnomocnictwo musi zostać opatrzone 

kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem 

osobistym. Wspólnicy spółki cywilnej traktowani są jak wykonawcy ubiegający się 

wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego. 

14. Zamawiający zaleca wykorzystanie formularzy załączonych do SWZ. Dopuszcza się 

złożenie załączników opracowanych przez Wykonawców pod warunkiem, że będą one 

zgodne co do treści z formularzami określonymi przez Zamawiającego. 

15. Oferty będą oceniane według kryteriów i zasad określonych w Dziale XXIX niniejszej 

SWZ. Wykonawcy przedstawią oferty zgodnie z wymaganiami SWZ. 

 

TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA: 

1. Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów 

ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, 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 PZP. 

2. Wykonawca, w celu utrzymania w poufności informacji zastrzeżonych jako tajemnica 

przedsiębiorstwa, zobowiązany jest przekazać je w sposób określony w instrukcji 

zamieszczonej na stronie internetowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/strona/45-

instrukcje. 

3. Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, 

organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które 

jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie 

znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne 

dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, 

przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności – art. 11 

ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. 

 

ZMIANA LUB WYCOFANIE OFERTY: 

https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje
https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje
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1. Wykonawca, za pośrednictwem Platformy może przed upływem terminu do składania ofert 

zmienić lub wycofać ofertę (ewentualna zmiana oferty odbywa się poprzez jej wycofanie oraz 

złożenie nowej oferty. Sposób dokonywania zmiany lub wycofania oferty zamieszczono                  

w instrukcji zamieszczonej na stronie internetowej pod adresem: 

https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje. 

2. Wykonawca nie może wycofać oferty po upływie terminu składania ofert. 

 

XXII. WYMÓG LUB MOŻLIWOŚĆ ZŁOŻENIA OFERT W POSTACI KATALOGÓW 

ELEKTRONICZNYCH LUB DOŁĄCZENIA KATALOGÓW 

ELEKTRONICZNYCH DO OFERTY, W SYTUACJI OKREŚLONEJ W ART. 93 

PZP 

 

1. Zamawiający nie wymaga złożenia oferty w postaci katalogów elektronicznych. 

2. Zamawiający nie wymaga dołączenia katalogów elektronicznych do oferty. 

XXIII. ZWROT KOSZTÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

 

Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z uczestnictwem w postępowaniu, w szczególności  

z przygotowaniem i złożeniem oferty. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału  

w postępowaniu. 

XXIV. SPOSÓB ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT 

 

1. Wykonawca składa ofertę wraz z załącznikami za pośrednictwem Platformy pod adresem 

https://platformazakupowa.pl/pn/wodociagirewal/proceedings na stronie dotyczącej 

odpowiedniego postępowania. 

2. Korzystanie z Platformy zakupowej przez Wykonawcę jest bezpłatne. 

3. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za złożenie oferty w sposób niezgodny                            

z Instrukcją korzystania z platformazakupowa.pl.  

4. Formaty plików wykorzystywanych przez Wykonawcę powinny być zgodne                                    

z “OBWIESZCZENIEM PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 9 listopada 2017 r.                              

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie 

Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych                       

i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów 

teleinformatycznych”. 

5. Zamawiający rekomenduje wykorzystanie formatów: .pdf .doc .xls .jpg (.jpeg)                                

ze szczególnym wskazaniem na .pdf.  

6. W celu ewentualnej kompresji danych Zamawiający rekomenduje wykorzystanie jednego                  

z formatów: .zip, .7Z. 

7. Ofertę należy przygotować z należytą starannością dla podmiotu ubiegającego się o udzielenie 

zamówienia publicznego i zachowaniem odpowiedniego odstępu czasu do zakończenia 

przyjmowania ofert.  

8. Po wypełnieniu Formularza składania oferty i dołączenia wszystkich wymaganych 

załączników należy kliknąć przycisk „Przejdź do podsumowania”. 

9. Oferta składana elektronicznie musi zostać podpisana kwalifikowanym podpisem 

elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. W procesie składania oferty 

za pośrednictwem Platformy, Wykonawca powinien złożyć podpis bezpośrednio na 

dokumentach przesłanych za pośrednictwem platformazakupowa.pl. Zalecamy stosowanie 

podpisu na każdym załączonym pliku osobno, w szczególności wskazanych w art. 63 ust 1 

oraz ust. 2 ustawy PZP, gdzie zaznaczono, iż oferty, wnioski o dopuszczenie do udziału                        

w postępowaniu oraz oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust.1 PZP, sporządza się, pod 

rygorem nieważności, w postaci lub formie elektronicznej i opatruje się odpowiednio                

w odniesieniu do wartości postępowania kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub 

podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.  

https://platformazakupowa.pl/pn/wodociagirewal/proceedings
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Podpisy kwalifikowane wykorzystywane przez Wykonawców do podpisywania wszelkich 

plików muszą spełniać “Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie 

identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na 

rynku wewnętrznym (eIDAS) (UE) nr 910/2014 - od 1 lipca 2016 roku”. 

10. W przypadku wykorzystania formatu podpisu XAdES zewnętrzny. Zamawiający wymaga 

dołączenia odpowiedniej ilości plików tj. podpisywanych plików z danymi oraz plików 

podpisu w formacie XAdES. 

11. Za datę złożenia oferty przyjmuje się datę jej przekazania w systemie (Platformie) w drugim 

kroku składania oferty poprzez kliknięcie przycisku “Złóż ofertę” i wyświetlenie się 

komunikatu, że oferta została zaszyfrowana i złożona. 

12. Ofertę wraz z załącznikami należy złożyć za pośrednictwem Platformy do 27.07.2022 r. do 

godz. 1000. 

13. Po upływie terminu składania ofert Wykonawca nie może zmienić ani wycofać złożonej 

oferty.  

 

 

XXV. TERMIN OTWARCIA OFERT 

 

1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 27.07.2022 r. o godz. 1200 i realizowane będzie przy użyciu 

systemu teleinformatycznego - Platformy zakupowej. 

2. W przypadku awarii tego systemu, która powoduje brak możliwości otwarcia ofert w terminie 

określonym przez Zamawiającego, otwarcie ofert następuje niezwłocznie po usunięciu awarii. 

W takim przypadku Zamawiający poinformuje o zmianie terminu otwarcia ofert na stronie 

internetowej prowadzonego postępowania. 

3. Zamawiający, najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępnia na stronie internetowej 

prowadzonego postępowania informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na 

sfinansowanie zamówienia.  

4. Zamawiający, niezwłocznie po otwarciu ofert, udostępnia 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.  

5. Zamawiający przekazuje Prezesowi Urzędu informację o złożonych ofertach, nie później niż 

w terminie 7 dni od dnia otwarcia ofert albo unieważnienia postępowania. 

 

XXVI. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 

 

1. Wykonawca jest związany ofertą do dnia 25.08.2022 r. przy czym pierwszym dniem terminu 

związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert. 

2. W przypadku gdy wybór najkorzystniejszej oferty nie nastąpi przed upływem terminu 

związania ofertą, o którym mowa powyżej, 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. 

3. Przedłużenie terminu związania ofertą, o którym mowa w pkt 2, wymaga złożenia przez 

Wykonawcę pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu związania 

ofertą. 

4. W przypadku gdy Zamawiający żąda wniesienia wadium, przedłużenie terminu związania 

ofertą, którym mowa w pkt 2, następuje wraz z przedłużeniem okresu ważności wadium albo, 

jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania 

ofertą. 

 

XXVII. SPOSÓB OBLICZENIA CENY 
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1. Pod pojęciem ceny Zamawiający rozumie cenę w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy  

z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług (Dz. U. z 2019 r. poz. 178 

t.j.), nawet jeżeli jest płacona na rzecz osoby niebędącej przedsiębiorcą.  

2. Cena oferty winna być obliczona z należytą starannością i podana w złotych polskich                            

z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku i wpisana do wzoru oferty podając cenę  netto                   

i brutto wraz z podatkiem VAT. 

3. Wykonawca określi cenę za cały przedmiot zamówienia uwzględniając wszystkie elementy 

zamówienia oraz wymagania niniejszej SWZ z załącznikami. Cena musi obejmować 

wszystkie koszty jakie Wykonawca poniesie z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi 

przepisami realizacji przedmiotu zamówienia. 

4. Prawidłowe ustalenie podatku VAT należy do obowiązków Wykonawcy, zgodnie                       

z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowym. 

5. Wszelkie opłaty związane z wyrobieniem kodów kreskowych ponosi producent/bezpośredni 

dostawca. 

6. Zastosowanie przez Wykonawcę stawki podatku VAT niezgodnej z obowiązującymi 

przepisami spowoduje odrzucenie oferty. 

7. Zgodnie z art. 225 ustawy PZP, 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 2018 r. poz. 2174, z późn. 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 takiej sytuacji 

Wykonawca ma obowiązek w ofercie:  

1) poinformowania Zamawiającego, że wybór jego oferty będzie prowadził do powstania               

u Zamawiającego obowiązku podatkowego; 

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. 

8. Informację w powyższym zakresie Wykonawca składa w załączniku Nr 11 do SWZ. Brak 

złożenia ww. informacji będzie postrzegany jako brak powstania obowiązku podatkowego                  

u Zamawiającego. 

 

XXVIII. ROZLICZENIA W WALUTACH OBCYCH 

 

1. Rozliczenie między Zamawiającym a Wykonawcą będzie prowadzone w złotych polskich. 

2. Zamawiający nie dopuszcza rozliczeń związanych z wykonaniem umowy o udzielenie 

zamówienia publicznego w walutach obcych. 

 

XXIX. KRYTERIA OCENY OFERT 

 
Zamawiający przy wyborze  oferty najkorzystniejszej będzie się kierował następującym 

kryterium: 

          Cena  – 60 % 

Termin płatności (wyrażony w punktach) – 40 %  

O wyborze najkorzystniejszej oferty zdecyduje suma punktów uzyskanych za poszczególne 

kryteria, obliczone wg zasad określonych poniżej. 

 

 Kryterium ceny: 

Cena brutto -  kryterium  60 % 

                               

                                           cena brutto najniższa  

liczba punktów =  ---------------------------------------------------------- x 100 x kryterium 60 % 

                     cena brutto oferty badanej 
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Kryterium termin płatności: 

Termin płatności (wyrażony w punktach) - kryterium  40 % 

Liczba punktów w kryterium termin płatności zostanie przyznana w oparciu 

o wskazaną przez Wykonawcę liczbę dni za termin płatności za przedmiot zamówienia. 

Wykonawca może zadeklarować termin płatności wg tabeli. 

 

Termin płatności w dniach Liczba pkt. 

14 0 

21 20 

30 40 

 

Termin płatności należy zadeklarować w pełnych dniach 

Sposób przyznawania punktów: 

1. Wykonawca, który zaoferuje najdłuższy termin płatności otrzyma maksymalną liczbę 

punktów w niniejszym kryterium 

2. Wykonawca, który zaoferuje najkrótszy termin płatności – otrzyma zero punktów w 

niniejszym kryterium. 

3. W przypadku, gdy wszyscy wykonawcy zaproponują jednakowy termin płatności, wszyscy 

otrzymują odpowiednią identyczną liczbę punktów w niniejszym kryterium. 

4. W przypadku braku wskazania przez wykonawcę w formularzu oferty terminu płatności, 

zamawiający uzna, że wykonawca oferuje maksymalny termin tj. 30 dni. 

 

Oferty oceniane będą punktowo. Maksymalna ilość punktów, jaką po uwzględnieniu wag może 

osiągnąć oferta wynosi 100 pkt. Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która uzyska 

największą łączną ilość punktów. 

 

 

 

XXX. ODRZUCENIE OFERT 

 

1. Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli:  

1)   została złożona po terminie składania ofert; 

2)   została złożona przez wykonawcę: 

a)   podlegającego wykluczeniu z postępowania, lub 

b)   niespełniającego warunków udziału w postępowaniu, lub 

c)   który nie złożył w przewidzianym terminie oświadczenia, o którym mowa w art. 125 

ust. 1, lub podmiotowego środka dowodowego, potwierdzających brak podstaw 

wykluczenia lub spełnianie warunków udziału w postępowaniu, przedmiotowego 

środka dowodowego, lub innych dokumentów lub oświadczeń; 

3)   jest niezgodna z przepisami ustawy; 

4)   jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów; 

5)   jej treść jest niezgodna z warunkami zamówienia; 

6)   nie została sporządzona lub przekazana w sposób zgodny z wymaganiami technicznymi 

oraz organizacyjnymi sporządzania lub przekazywania ofert przy użyciu środków 

komunikacji elektronicznej określonymi przez zamawiającego; 

7)   została złożona w warunkach czynu nieuczciwej konkurencji w rozumieniu ustawy z dnia     

16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji; 

8)   zawiera rażąco niską cenę lub koszt w stosunku do przedmiotu zamówienia; 

9)  zawiera błędy w obliczeniu ceny lub kosztu; 
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10)  wykonawca w wyznaczonym terminie zakwestionował poprawienie omyłki, o której 

mowa w art. 223 ust. 2 pkt 3 ustawy PZP; 

11)  wykonawca nie wyraził pisemnej zgody na przedłużenie terminu związania ofertą; 

12)  wykonawca nie wyraził pisemnej zgody na wybór jego oferty po upływie terminu 

związania   ofertą; 

13) w przypadku, gdy Zamawiający żądał wniesienia wadium - wykonawca nie wniósł 

wadium, lub wniósł w sposób nieprawidłowy lub nie utrzymywał wadium nieprzerwanie 

do upływu terminu związania ofertą lub złożył wniosek o zwrot wadium w przypadku, o 

którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3; 

14)  jej przyjęcie naruszałoby bezpieczeństwo publiczne lub istotny interes bezpieczeństwa 

państwa, a tego bezpieczeństwa lub interesu nie można zagwarantować w inny sposób; 

15)  obejmuje ona urządzenia informatyczne lub oprogramowanie wskazane w rekomendacji, 

o której mowa w art. 33 ust. 4 ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o krajowym systemie 

cyberbezpieczeństwa, stwierdzającej ich negatywny wpływ na bezpieczeństwo publiczne 

lub bezpieczeństwo narodowe. 

 

XXXI. WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Z ZASTOSOWANIEM AUKCJI 

ELEKTRONICZNEJ 

 

Zamawiający informuje, iż nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem 

aukcji elektronicznej. 

 

XXXII. UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA 

 

Poza możliwością unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia zgodnie z dyspozycją 

art. 255 ustawy PZP, Zamawiający przewiduje możliwość unieważnienia postępowania                         

o udzielenie zamówienia na podstawie art. 310 ustawy PZP. 
 

XXXIII. INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH, JAKIE MUSZĄ ZOSTAĆ 

DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W 

SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 

 

1. Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza będzie zobowiązany  

do podpisania umowy w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego. 

2. Wykonawca którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza przed zawarciem 

umowy poda wszelkie informacje niezbędne do wypełnienia treści umowy na wezwanie 

zamawiającego. Wykonawca składa przed podpisaniem umowy pełnomocnictwo – jeżeli 

umowa będzie podpisywana przez pełnomocnika. 

3. Wykonawca ma obowiązek zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego na 

warunkach określonych w projektowanych postanowieniach umowy załączonych do SWZ, 

w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, zgodnie z art. 308 PZP. Umowa zostanie 

uzupełniona o zapisy wynikające ze złożonej oferty.  

4. Jeżeli zostanie wybrana oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 

zamówienia, zamawiający zastrzega sobie prawo żądania przed zawarciem umowy                         

w sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę tych wykonawców, 

w której m.in. zostanie określony pełnomocnik uprawniony do kontaktów z zamawiającym 

oraz do wystawiania dokumentów związanych z płatnościami, przy czym termin, na jaki 

została zawarta umowa, nie może być krótszy niż termin realizacji zamówienia.   

5. Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, przed podpisaniem 

umowy, będzie zobowiązany do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy              

w wysokości i formie określonej w pkt XXXIV SWZ, jeżeli jego wniesienie było 

wymagane. 

6. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla się od 

zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego lub nie wnosi wymaganego 
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zabezpieczenia należytego wykonania umowy (jeśli było wymagane), Zamawiający może 

dokonać́ ponownego badania i oceny ofert spośród ofert pozostałych w postępowaniu 

Wykonawców oraz wybrać najkorzystniejszą ofertę albo unieważnić́ postepowanie. 

7. Wykonawca ma obowiązek przestrzegania zakazu nieuprawnionego utrwalania obrazu                      

i dźwięku oraz różnego rodzaju sprzętu niezbędnego do realizacji umowy bez uzgodnień                 

z Zamawiającym: jak telefon komórkowy, tablet, i-phone,  BSP-aparatów latających, 

aparatów jeżdżących oraz pływających na terenach kompleksów wojskowych przez 

własnych pracowników, jak również podwykonawców pod rygorem odstąpienia od umowy       

z winy Wykonawcy. 
 

Niedopełnienie powyższych formalności przez wybranego wykonawcę będzie potraktowane 

przez zamawiającego jako niemożność zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego z 

przyczyn leżących po stronie wykonawcy i zgodnie z art. 98 ust. 6 pkt 3 ustawy PZP, będzie 

skutkowało zatrzymaniem przez zamawiającego wadium wraz z odsetkami (jeśli jego 

wniesienie było wymagane). 

 

XXXIV. ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 

 

Zamawiający nie przewiduje obowiązku wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania 

umowy. 

 

XXXV. PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA 

PUBLICZNEGO, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO UMOWY W 

SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 

 

1. Projektowane postanowienia umowy stanowią załącznik Nr 5 do SWZ. 

2. Złożenie oferty jest jednoznaczne z akceptacją przez Wykonawcę projektowanych 

postanowień umowy. 

 

XXXVI. UMOWA RAMOWA 

 

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej, o której mowa w art. 311-315 ustawy 

PZP. 

 

XXXVII. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ 

PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY 

 

Wykonawcom, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia 

oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów 

ustawy, przysługują środki ochrony prawnej na zasadach przewidzianych w Dziale IX ustawy 

PZP (art. 505–590). 

XXXVIII. INFORMACJE DODATKOWE , KLAUZULA INFORMACYJNA RODO 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z  

dnia 27 kwietnia 2016r. 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”, informuję, że: 

1. Administratorem danych osobowych jest: Wodociągi Rewal sp. z o.o., ul. Poznańska 31, 72- 

346 Pobierowo, dane kontaktowe - zwik-pobierowo@post.pl, tel. 91 386 41 72,   

2. Inspektor ochrony danych osobowych w Wodociągi Rewal sp. z o.o. – dane kontaktowe:  ul. 

Poznańska 31, 72- 346 Pobierowo, kontakt: adres e-mail: iodo@wodociagirewal.pl, telefon: 

663 884 800; 

mailto:iodo@wodociagirewal.pl
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3. Pani/Pana dane osobowe będą wykorzystywane w celu realizacji postępowania o udzielnie 

niniejszego zamówienia publicznego (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. c RODO). 

4. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana 

dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym 

z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania 

określonych danych wynikają z ustawy Pzp. 

5. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 

zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO. 

6. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona 

zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 ustawy Pzp.  

7. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp 

przez okres: 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia. 

8. Posiada Pani/Pan: 

8.1. na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych dotyczących 

Pani/Pana, 

8.2. na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych**, 

8.3. na podstawie art. 18 RODO prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych 

osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO***,   

8.4. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy 

uzna Pani/Pan, że dochodzi do naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych 

przez administratora. 

9. Nie przysługuje Pani/Panu: 

9.1. w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawa do usunięcia danych osobowych, 

9.2. prawa do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO, 

9.3. prawo do sprzeciwu, o których mowa w art. 21 RODO, gdyż podstawą prawną 

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

______________________ 
** Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania 

o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp.  oraz 

 nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników. 
*** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, 

w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub  

prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego. 

 

XXXIX. ZAŁĄCZNIKI DO SWZ 

 

Nr 1    Formularz ofertowy (wzór)  

Nr 2    Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania (wzór)  

Nr 3    Zobowiązanie podmiotu  trzeciego. 

Nr 4    Wykaz części zamówienia powierzonych podwykonawcy (wzór)  

Nr 5     Umowa (wzór)   

Nr 6      Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej (wzór)  

Nr 7     Oświadczenie o podatku VAT  

                    

         

 

 

                                        ZATWIERDZAM 
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                                                                                          Magdalena Balkowska-Nowak 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Załącznik nr 1 

 

Dane dotyczące  

Wykonawcy 

................................................................... 

Siedziba......................................................... 

Nr tel./fax....................................................... 

nr NIP........................................................... 

nr REGON..................................................... 

Wodociągi Rewal Sp. z o.o.  

ul. Poznańska 31 

72-346 Pobierowo 

 

 

     

 

OFERTA 

 

 

Nazwa ...................................................................................................................... 

 

Siedziba ................................................................................................................... 

 

Nr telefonu .............................................................................................................. 

 

nr NIP ......................................................................................................... ............. 

 

nr REGON ................................................................................................................ 

 

e-mail ………………………………………………………………………………..……… 

 

działalność gospodarcza prowadzona na podstawie (nazwa, nr rejestru/ewidencji) 

......................................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................................... 

(W przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie podać nazwy (firmy) i dokładne 

adresy wszystkich wspólników spółki cywilnej lub członków konsorcjum) 

 

Nawiązując do ogłoszenia postępowania na  „Dostawę worków kolorowych – zielonych, żółtych, 

niebieskich, brązowych i czarnych z nadrukiem do zbiórki odpadów komunalnych” 

składam(my) niniejszą ofertę na             następujących warunkach: 
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OFERUJEMY wykonanie przedmiotu zamówienia za całkowitą cenę ryczałtową: 

 

netto  .......................... PLN  

(słownie ……………………………….................................................................……) 

VAT: .... % ....................... PLN 

(słownie ……………………………….................................................................……) 

brutto ........................... PLN  

OFERUJEMY  następujący „Termin płatności”: 

 

  Termin płatności w dniach 

Zaznaczyć 

oferowany 

termin płatności 

14  

21  

30  

 

UWAGA: 

 należy zaznaczyć jedną z powyższych możliwości 

W przypadku niewypełnienia żadnej opcji lub wypełnienia więcej niż jednej opcji, Zamawiający 

uzna, że Wykonawca  oferuje  maksymalny termin określony w SWZ. Wykonawca otrzyma 

wówczas 40 pkt w kryterium. 

 

 

2. Ponadto oświadczamy, że: 

1) załączam(my) do oferty żądane przez Zamawiającego oświadczenia i dokumenty; 

2) zapoznaliśmy się ze specyfikacją warunków zamówienia, wzorem umowy i wszystkimi innymi               

dokumentami oraz warunkami spełnienia świadczenia. Do dokumentów i warunków nie wnosimy 

żadnych zastrzeżeń i uznajemy się za związanych określonymi w nich postanowieniami,                   

a w przypadku wyboru naszej oferty podpiszemy umowę zgodnie z treścią przedstawioną przez 

Zamawiającego; 

3) w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia; 

4) całość zamówienia wykonam(my) siłami własnymi/ wykaz części zamówienia, których 

wykonanie powierzymy Podwykonawcom załączamy do oferty*; 

 

3. Integralną częścią oferty są następujące dokumenty złożone w kolejności: 

1) pełnomocnictwo do podpisania oferty, umowy*; 

2) oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu określone w części XIII SWZ ust. 3; 

3) oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu określone w części XIII SWZ ust. 

3; 

4) zobowiązanie podmiotu  trzeciego*;  

5) wykaz części zamówienia powierzonych Podwykonawcom*; 

6) oświadczenie o podatku VAT* 

7) Inne: 

………………………………………………………………………………………………………

…... 

 

8) Oświadczamy, że jeśli do upływu terminu związania z ofertą nastąpią jakiekolwiek zmiany 

sytuacji                 w zakresie dotyczącym podmiotu składającego ofertę, a przedstawionej w 

naszych dokumentach wchodzących w skład oferty, natychmiast powiadomimy o nich na piśmie 

Zamawiającego. 

 

9) Dokumenty wymienione w poz. …….. stanowią tajemnicę firmy w rozumieniu przepisów o 

zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i nie mogą być ujawniane innym osobom poza komisją 

przetargową.                 Jednocześnie, w rozumieniu art. 18 ust. 3 ustawy Pzp, informuję, że 

zastrzeżone informacje: 
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- stanowią tajemnicę firmy z uwagi 

na:…………………………………………………….………………… ,  

- nie zostały podane w żaden sposób do publicznej 

wiadomości……………………………………….…,  

- podjęliśmy w stosunku do nich następujące niezbędne działania w celu zachowania poufności:  

.................................................................................................................................................................  

 

10) Wszelką korespondencję w sprawie niniejszego postępowania należy kierować do:  

 

adres: ……………………………………………………………………………………. 

imię i nazwisko ....................................................................................................... 

nr telefonu .............................................................................................................. 

e-mail ………………………………………………………………………………..…… 

 

11) W przypadku wyboru naszej oferty zobowiązujemy się do:  

a. podpisywania umowy w terminie i miejscu wskazanym przez Zamawiającego; 

 

12) Oświadczam, że przedsiębiorstwo, które reprezentuję:  

-  jest małym/średnim przedsiębiorstwem * 

 

Uwaga: 

Małe przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które  zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót 

lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 milionów EURO.  

Średnie  przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwa, które nie są mikroprzedsiębiorstwami ani małymi 

przedsiębiorstwami i które zatrudniają mniej niż 250 osób i których roczny obrót nie przekracza 50 

milionów EUR lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów EURO.   

 

 

13) Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO**    

wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu 

ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.*** 

 

 
 

* niepotrzebne skreślić 

** rozporządzenie 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).  
***  W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi 

wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia 

wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).  
 

Dokument musi zostać opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem 

zaufanym lub podpisem osobistym 
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Załącznik nr 2 

 

 

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY 

 

na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo Zamówień Publicznych  

 

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA 

 

 

 

JA/MY niżej podpisany/ni działając w imieniu i na rzecz:  

 

………………………………………………………………………………………………………

….. 
(imię i nazwisko, nazwa firmy, adres) 

 

zainteresowanej złożeniem oferty na „Dostawę worków kolorowych – zielonych, żółtych, 

niebieskich, brązowych i czarnych z nadrukiem do zbiórki odpadów komunalnych” 

 

 

oświadczam co następuje: 

 

 

1. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie  

art. 108 ust. 1  

 

2. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie 

art. 109 ust. 1 pkt 4) ustawy Pzp. 
 

3.  Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 

ustawy  z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie 

przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa 

narodowego wyklucza z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu 

prowadzonego na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień 

publicznych. 
 

Oświadczam, że dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia na podstawie art. 

109 ust. 1 pkt 4) ustawy Pzp, Zamawiający może uzyskać za pomocą bezpłatnych i 

ogólnodostępnych baz danych, pod adresem internetowym: 
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 - https://ems.ms.gov.pl/krs/wyszukiwaniepodmiotu (dotyczy podmiotów wpisanych do 

Krajowego Rejestru Sądowego [KRS]), 

 - https://prod.ceidg.gov.pl/ceidg/ceidg.public.ui/Search.aspx (dotyczy podmiotów 

wpisanych do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej 

[CEIDG]) 

 - ………………………………………………… (wpisać odpowiedni adres internetowy 

w przypadku innych baz danych niż wyżej wskazane) 

                      [proszę wybrać i zaznaczyć opcję właściwą dla danego rodzaju Wykonawcy] 

 

 

3.* Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na 

podstawie art. ………….  

Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 110 ust. 2  

ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze: 

 …………………………………………………………………………………………………

…… 

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

…… 

 

 

 

 

 

 

4.* Oświadczam, że następujący/e podmiot/y, będący/e Podwykonawcą/ami:  

 

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

…… 
(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) 

nie podlega/ą wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia. 

 

 

 

5. Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne  

i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji 

wprowadzenia Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji. 

 

 

 

 

 

Dokument musi zostać opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem 

zaufanym lub podpisem osobistym  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://ems.ms.gov.pl/krs/wyszukiwaniepodmiotu
https://prod.ceidg.gov.pl/ceidg/ceidg.public.ui/Search.aspx
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\ 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Załącznik nr 3 
 

 

Zobowiązanie podmiotu trzeciego na podstawie art. 118 ust. 3 ustawy Pzp 
 

 

Ja niżej podpisany prowadzący firmę/działalność gospodarczą: 

 

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

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

………………………………………………………………………………………………………. 
 (pełna nazwa i adres firmy lub imię i nazwisko i adres głównego miejsca wykonywania działalności) 

Tel.: …………………… 

e-mail: …………………… 

 

w przypadku pozyskania zamówienia publicznego na: Dostawę worków kolorowych – 

zielonych, żółtych, niebieskich, brązowych i czarnych z nadrukiem do zbiórki 

odpadów komunalnych” 

 

zobowiązuję się do oddania na rzecz Wykonawcy: 

 

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

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

………………………………………………………………………………………………………. 
 (podać nazwę Wykonawcy składającego ofertę, a w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie 

 – wszystkich Wykonawców składających ofertę) 

 

Zasobów wskazanych w niniejszym oświadczeniu na potrzeby realizacji zamówienia pod nazwą: 

 

…………………………………………………………………………………………………… 
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Ponadto oświadczam, iż: 

1) Udostępniam Wykonawcy zasoby w następującym zakresie: 

…………………………………………………………………….. 

2) Sposób wykorzystania udostępnionych przeze mnie zasobów będzie następujący: 

……………………………………………………………………………………. 

3) Okres wykorzystania udostępnionych zasobów będzie wynosił: 

……………………………………………………………………….. 

4) Zrealizuję następujący zakres przedmiotowego zamówienia: 

……………………………………………………………………… 

5) W stosunku do podmiotu, który reprezentuję nie zachodzą przesłanki do wykluczenia 

z postępowania w sytuacjach określonych SWZ. 

6) Podmiot, który reprezentuję spełnia warunki udziału w postępowaniu, w zakresie w jakim 

Wykonawca powołuje się na jego zasoby. 

7) Zgodnie z art. 118 ust. 4 ustawy Pzp, oświadczam, że stosunek łączący mnie                              

z Wykonawcą gwarantuje rzeczywisty dostęp do udostępnianych przeze mnie zasobów. 

 

 Jednocześnie informuję, że znane mi są skutki wynikające z zapisu art. 120  ustawy Pzp 

o solidarnej odpowiedzialności w tym zakresie. 

 

 

Dokument musi zostać opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem 

zaufanym lub podpisem osobistym 
 

 

* wpisać tylko zakres udostępnianego zasobu 
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Załącznik nr 4 
 

 

 

     Wykaz części zamówienia, które Wykonawca zamierza powierzyć Podwykonawcom * 

 
Ja/My niżej podpisany/ni działając w imieniu i na rzecz:  

 

……………………………………………………………………………………………………… 
(imię i nazwisko, nazwa firmy, adres) 

 

zainteresowanej złożeniem oferty na Dostawę worków kolorowych – zielonych, żółtych, 

niebieskich, brązowych i czarnych z nadrukiem do zbiórki odpadów komunalnych”, 

 

oświadczamy, że zamierzamy powierzyć niżej wymienionym Podwykonawcom wykonanie 

wskazanych części zamówienia: 

 

Lp. 
Firma (nazwa, adres) Podwykonawcy 

jeżeli jest znany 

Informacja o części zamówienia, której 

wykonanie zostanie powierzone 

Podwykonawcy 

1 2 3 

1  

 

 

 

 

 

 

 
2  

 

 

 

 

 

 

 

3  
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Dokument musi zostać opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem 

zaufanym lub podpisem osobistym 

 
 

 

 

 

 

* Wykonawca dołącza powyższe informacje do oferty jeżeli dotyczy 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

Załącznik nr 5 

 

Projekt  umowy 
 

 

zawarta w dniu …………………..…  r. 
 

pomiędzy firmą 

 

WODOCIĄGI REWAL Sp. z o.o. z siedzibą w Pobierowie adres: 72-346 Pobierowo, ul. Poznańska 31, 

wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 000 32 84 62, 

prowadzonego przez Sąd Rejonowy Szczecin – Centrum w Szczecinie XIII Wydział Gospodarczy KRS, 

kapitał zakładowy 19.599.350,00 (w całości opłacony), NIP 857-188-88-91, regon 320629581 

 

reprezentowanym przez:  

zwanym dalej Zamawiającym, 

 

a firmą 

 

reprezentowaną przez:  

 

zwanym dalej Wykonawcą  

 

została zawarta umowa następującej treści 

§1 

1. Wykonawca sprzedaje a Zamawiający nabywa w sukcesywnych dostawach worki kolorowe z 

nadrukiem do zbiórki odpadów komunalnych, worki muszą być pakowane po 20 szt., zwinięte w rolki, 

opakowanie zbiorcze – 10 rolek. 

§2 

1. Termin realizacji przedmiotu zamówienia: dostawa worków będzie się odbywać sukcesywnie 

w dostawach realizowanych w okresie od dnia podpisania umowy na 12 miesięcy. 

2. Dostawy worków realizowane będą w terminie do 7 dni roboczych od dnia zgłoszenia 

zapotrzebowania przez Zamawiającego.  

3. Odbiór ilościowy zostanie przeprowadzony przez przedstawiciela Zamawiającego. 

4. Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady fizyczne przedmiotu umowy, to 

Zamawiający może odmówić odbioru, a Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć - na swój koszt i 

ryzyko - towar wolny od wad, w terminie 2 dni roboczych od daty stwierdzenia wad. 

5. Miejsce dostawy: Siedziba firmy Wodociągi Rewal Sp. z o.o. w Pobierowie przy ul. Poznańskiej 31. 

6. Dostawa worków: staraniem,  na koszt i niebezpieczeństwo Wykonawcy. 

 

§3 

Do koordynacji całości spraw związanych z niniejszą umową Zamawiający wyznacza osobę 

…………………………………………. 
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§4 

1. Za wykonanie umowy dostawy worków przysługuje Wykonawcy wynagrodzenie ryczałtowe; 

w kwocie netto …………..…… (słownie …………………………………………………….) 

w kwocie brutto ……………… (słownie …………………………………………………….) 

2. Każda dostawa będzie przez Wykonawcę oddzielnie fakturowana. Wykonawca gwarantuje na okres 

trwania umowy niezmienność ceny. Cena określona w pkt. 1 zawiera w sobie koszt transportu worków 

do miejsca odbioru określonego w siedzibie firmy Wodociągi Rewal Sp. z  o.o. w Pobierowie przy ul. 

Poznańskiej 31. 

3. Należność o której mowa w ust.1 Zamawiający zapłaci Wykonawcy przelewem na rachunek bankowy 

podany w fakturze VAT, w terminie …… dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo 

wystawionej faktury przez Wykonawcę. 

4. Za termin zapłaty uznaje się datę uznania rachunku Wykonawcy. 

5. W przypadku nieterminowej płatności należności Wykonawca ma prawo naliczyć Zamawiającemu 

odsetki ustawowe za każdy dzień zwłoki. 

6. Faktura VAT Wykonawcy potwierdzona przez uprawnionego pracownika Zamawiającego 

będą dla Zmawiającego podstawą do dokonania płatności za dostarczony produkt. 

7. Strony postanawiają, iż dokonają pisemnego aneksu do niniejszej umowy, w przypadku wystąpienia 

zmiany wynagrodzenia Wykonawcy w związku ze zmianą przepisów wskazanych w art. 142 ust. 5 

ustawy z dnia29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych. 

 

§5 

Strony ustanawiają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy w formie 

kar umownych. 

1) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 

a) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,1 % wynagrodzenia netto określonego 

w § 4 ust.1 za każdy rozpoczęty dzień zwłoki 

b) z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn występujących po stronie Wykonawcy w wysokości 

10% wynagrodzenia netto umownego określonego w § 4 ust. 1 

2) Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn 

zależnych od Zamawiającego w wysokości 10% wynagrodzenia netto określonego w § 4 ust. 1 

 

§6 

1. Zamawiający może odstąpić od umowy w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, 

że wykonanie umowy nie leży w jego interesie czego nie można było przewidzieć w chwili 

jej zawarcia, zawiadamiając o tym Wykonawcę na piśmie w terminie 3 dni od powzięcia wiadomości 

o powyższych okolicznościach. 

2. W przypadku określonym w ustępie poprzednim postanowienia o karze umownej nie mają 

zastosowania. 

 

§7 

1. Zmiana postanowień umowy może nastąpić za zgodą obu Stron wyrażoną na piśmie pod rygorem 

nieważności takiej zmiany. 

2. Niedopuszczalna jest jednak, pod rygorem nieważności umowy, zmiana jej postanowień oraz 

wprowadzenie nowych postanowień niekorzystnych dla Zmawiającego, jeśli przy ich uwzględnieniu 

należałoby zmienić treść oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że 

konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć 

w chwili zawarcia umowy. 

 

§8 

Właściwym dla rozpatrzenia sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej umowy jest sąd właściwy dla 

siedziby Zamawiającego. 

 

§9 

W sprawach nie uregulowanych w niniejszej umowie stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego 

 

§10 

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa egzemplarze dla Zamawiającego i 

jeden egzemplarz dla Wykonawcy. 
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  ZAMAWIAJĄCY       WYKONAWCA 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Załącznik nr 6 

 

 

OŚWIADCZENIE 

o przynależności do grupy kapitałowej 
 

 

Ubiegając się o udzielenie zamówienia publicznego na Dostawę worków kolorowych – 

zielonych, żółtych, niebieskich, brązowych i czarnych z nadrukiem do zbiórki 

odpadów komunalnych” 

: 

 

Nazwa Wykonawcy …………………………………………………………………….. 

Adres Wykonawcy ……………………………………………………………………… 

 

zgodnie z art. 108 ust. 1 pkt. 5) ustawy Prawo zamówień publicznych  (Dz. U. z 2019 r., poz. 

2019 ze zm.) oraz § 2 ust. 1 pkt 2) 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 w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia (Dz.U. z 2020 r. poz. 2415) oraz ustawą o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. 

U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086) oświadczam że: 

 

nie należę *   /    należę *   do grupy kapitałowej. 

 

Składam listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej: 

1. …………………………………………………………………………………………... 

2. …………………………………………………………………………………………... 

3. …………………………………………………………………………………………... 

Uwaga: 

W przypadku, gdy Wykonawcy należący do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu 

ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, złożyli odrębne 

oferty w tym samym postępowaniu, muszą wykazać, że przygotowali te oferty niezależnie od 

siebie. 
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UZASADNIENIE 

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………… 
 

 

 

Dokument musi zostać opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem 

zaufanym lub podpisem osobistym 
 

 
* niepotrzebne skreślić 

 

 
Załącznik nr 7 

 

Oświadczenie  o podatku VAT 

 

Nazwa zamówienia: Dostawa worków kolorowych – zielonych, żółtych, niebieskich, 

brązowych i czarnych z nadrukiem do zbiórki odpadów komunalnych”: 

 

 

Oświadczam, że w cenie oferty ww. zamówienia, wyszczególnione w tabeli towary (ujęte w 

ofercie) są towarami wymienionymi w załączniku nr 11 do ustawy o VAT i są objęte 

odwróconym obciążeniem skutkującym zapłatę podatku VAT przez nabywcę/Zamawiającego. 

Zamawiający doliczy do ceny oferty wartość netto podatku VAT wg właściwej skali. 

 

Lp. Nazwa towaru j.m. Ilość 

Cena 

jednostkowa 

netto 

Wartość  

Netto 

(kol. 4 x 5) 

1 2 3 4 5 6 

1      

2      

3      

RAZEM  

 
 

 

 

Miejscowość .............................................., dnia ..................... 2021 r.  
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Dokument musi zostać opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem 

zaufanym lub podpisem osobistym 
 

 


