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I. Nazwa oraz adres Zamawiającego 

Gmina i Miasto Stawiszyn 

 Szosa Pleszewska 3  

 62-820 Stawiszyn 

Tel.: 62 7528079 

 Adres poczty elektronicznej: sekretariat@stawiszyn.pl 

Godziny pracy Zamawiającego: 07:30- 15:30 

Uwaga! Zamawiający przypomina, że w toku postępowania zgodnie z art. 61 ust. 2 ustawy 

PZP komunikacja ustna dopuszczalna jest jedynie w toku negocjacji lub dialogu oraz w 

odniesieniu do informacji, które nie są istotne. Zasady dotyczące sposobu komunikowania się 

zostały przez Zamawiającego umieszczone w rozdziale XIII pkt 3. 

II. Ochrona danych osobowych 

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

z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 

danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 

dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o danych) (Dz. U. UE L119 z dnia 4 maja 

2016 r., str. 1; zwanym dalej „RODO”) informujemy, że: 

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Stawiszyna. 

2) administrator wyznaczył Inspektora Danych Osobowych, z którym można się 

kontaktować pod adresem e-mail: iod@stawiszyn.pl 

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w 

celu związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia 

publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego. 

4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym 

udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 ustawy PZP 

5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 PZP przez okres 

4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania 

umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; 

6) obowiązek podania 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. 
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7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w 

sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO. 

8) posiada Pani/Pan: 

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

dotyczących (w przypadku, gdy skorzystanie z tego prawa wymagałoby po stronie 

administratora niewspółmiernie dużego wysiłku może zostać Pani/Pan 

zobowiązana do wskazania dodatkowych informacji mających na celu 

sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o 

udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu albo sprecyzowanie nazwy lub 

daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia); 

b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych 

(skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku 

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień 

umowy w zakresie niezgodnym z ustawą PZP oraz nie może naruszać integralności 

protokołu oraz jego załączników); 

c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia 

przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem okresu trwania postępowania o 

udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu oraz przypadków, o których 

mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma 

zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania 

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

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

państwa członkowskiego); 

d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy 

uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza 

przepisy RODO;   

9) nie przysługuje Pani/Panu: 

a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych 

osobowych; 

b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 

c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych 

osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest 

art. 6 ust. 1 lit. c RODO;  
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10) przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z 

RODO przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przez administratora. Organem 

właściwym dla przedmiotowej skargi jest Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. 

Stawki 2, 00-193 Warszawa. 

III. Tryb udzielania zamówienia 

1. Niniejsze postępowanie prowadzone jest w trybie podstawowym o jakim stanowi art. 275 

pkt 1 PZP oraz niniejszej Specyfikacji Warunków Zamówienia, zwaną dalej „SWZ”.  

2. Zamawiający nie przewiduje prowadzenia negocjacji.  

3. Szacunkowa wartość przedmiotowego zamówienia nie przekracza progów unijnych o 

jakich mowa w art. 3 ustawy PZP.   

4. Zgodnie z art. 310 pkt 1 PZP Zamawiający przewiduje możliwość unieważnienia 

przedmiotowego postępowania, jeżeli środki, które Zamawiający zamierzał przeznaczyć 

na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane. 

5. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej. 

6. Zamawiający nie przewiduje złożenia oferty w postaci katalogów elektronicznych. 

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

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

przez Wykonawców, o których mowa w art. 94 PZP  

9. Zamawiający stosownie do art. 95 ust. 1 ustawy Pzp, określa obowiązek zatrudnienia na 

podstawie umowy o pracę. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub 

podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności wchodzące 

w skład przedmiotu zamówienia oprócz kierownika budowy, kierowników robót oraz 

geodetów, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób 

określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r.- Kodeks pracy ( tekst jedn. : 

Dz.U. z 2020 r. poz. 1320 ze zm. ) 

Wykonawca lub podwykonawca zatrudni wyżej wymienione osoby na okres realizacji 

zamówienia. W przypadku rozwiązania stosunku pracy przed zakończeniem tego okresu, 

zobowiązuje się do niezwłocznego zatrudnienia na to miejsce innej osoby. 

Szczegółowy sposób dokumentowania zatrudnienia ww. osób, uprawnienia 

zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez Wykonawcę wymagań, o których 

mowa w art. 95 ust.1 ustawy Pzp  oraz sankcji z tytułu niespełniania tych wymagań, 

rodzaju czynności niezbędnych do realizacji zamówienia, których dotyczą wymagania 
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zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób 

wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia zawarte są w projekcie umowy. 

10. Szczegółowe wymagania dotyczące realizacji oraz egzekwowania wymogu zatrudnienia 

na podstawie stosunku pracy zostały określone we wzorze umowy.  

11. Zamawiający nie określa dodatkowych wymagań związanych z zatrudnianiem osób, o 

których mowa w art. 96 ust. 2 pkt 2 PZP  

IV. Opis przedmiotu zamówienia 

1. Przedmiotem zamówienia jest:  Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w Piątku 

Wielkim. 

1.1 Przedmiot inwestycji i zakres całego zamierzenia budowlanego 

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa i rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w Piątku 

Wielkim. W zakres inwestycji objętej  niniejszym projektem budowlanym wchodzi: 

 przebudowa budynku SUW; 

 wymiana naziemnej obudowy studni głębinowej nr 1; 

 budowa zbiornika retencyjnego wody uzdatnionej nr 2 V=100 m3; 

 budowa neutralizatora ścieków; 

 budowa zbiornika bezodpływowego; 

 budowa i przebudowa sieci/ przyłączy międzyobiektowych; 

 budowa instalacji oświetlenia terenu; 

 budowa instalacji elektrycznej i AKPiA; 

 wykonanie utwardzenia terenu; 

 budowa ogrodzenia terenu; 

 wymiana urządzeń technologicznych (zgodnie z załączoną dokumentacją techniczną); 

 remont zbiornika wód popłucznych (zgodnie z projektem technicznym); 

 opracowanie instrukcji obsługi stacji uzdatniania wody po przebudowie; 

 przeszkolenie pracowników obsługujących stację uzdatniania wody (konserwatorów); 

1.2 Lokalizacja inwestycji i istniejący stan zagospodarowania 

Działki nr 66/1, 66/2, 66/3 położone są w miejscowości Piątek Wielki, gmina Stawiszyn. 

Działka nr 66/1  

Działka nr 66/1 jest częściowo zabudowana.  

Istniejące zagospodarowanie terenu stanowią:  

 budynek SUW,  

 sieci i przyłącza wodociągowe, kanalizacyjne, energetyczne, wraz z infrastrukturą 

towarzyszącą.  

 zbiornik retencyjny wody uzdatnionej nr 1 V=100 m3;  

 studnia głębinowa nr 2 wraz z istniejąca obudową nadziemną;  

 zbiornik wód popłucznych.  
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Działka nr 66/1 ogrodzona jest istniejącym płotem. Na działkę prowadzi istniejący zjazd. 

Teren istniejącej Stacji Uzdatniani Wody jest dodatkowo wyodrębniony z działki nr 66/1 

poprzez istniejące ogrodzenie.  

Działka nr 66/2  

Działka nr 66/2 jest częściowo zabudowana budynkami użyteczności publicznej. Teren 

działki jest ogrodzony, do działki jest wyznaczony dojazd z drogi publicznej. Przez teren 

działki 66/2 przebiega rurociąg wody surowej ze studni nr 1 znajdującej się na działce nr 

66/3 oraz instalacja zasilająca studnię.  

Działka nr 66/3  

Działka nr 66/3 jest częściowo zabudowana. Teren działki jest ogrodzony, do działki jest 

wyznaczony dojazd z drogi publicznej. Na terenie działki 66/3 wyodrębniono obszar na 

którym zlokalizowana jest studnia głębinowa nr 1. Teren jest ogrodzony. 

1.3 Ekspertyza techniczna  istniejącego budynku SUW 

Na podstawie dokonanych oględzin ustalono, że istniejący budynek wykonany jest                          

w technologii murowanej.  

 Istniejące podłoże gruntowe zapewnia przeniesienie dodatkowych obciążeń związanych z 

projektowaną przebudową. 

 Konstrukcja ścian – murowana, bez widocznych spękań i zarysowań – nieocieplona.  

 Stolarka zewnętrzna okienna i drzwiowa do wymiany. 

Projektowana przebudowa nie wpłynie ujemnie na konstrukcję budynku i nie pogorszy 

warunków użytkowania oraz nie będzie zagrażała bezpieczeństwu użytkowników. 

Po wykonaniu robót budynek będzie spełniał wszystkie wymagania dotyczące bezpieczeństwa 

konstrukcji i warunków jego użytkowania. 

 

1.4 Obiekty przeznaczone do rozbiórki 

Planowana inwestycja powoduje konieczność rozbiórki części istniejących obiektów 

budowlanych.  

Do rozbiórki przewidziano: 

 istniejący obudowę studni głębinowej nr 1; 

 istniejące stare ogrodzenie terenu SUW;  

 nieczynne sieci i przyłącza międzyobiektowe. 

1.5 Zamierzony sposób użytkowania oraz program użytkowy obiektu budowlanego 

 

Projektowana Stacja Uzdatniania Wody będzie pracować jako obiekt bezobsługowy, 

obsługiwany wyłącznie przez pracowników wodociągów, którzy zgodnie z harmonogramem 

będą kontrolować odczyty wskaźników.  

Na SUW nie będzie pracowników zatrudnionych na stałe, w związku z czym, zgodnie 

z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia26 września 1997 r. w sprawie 

ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. 2003 nr 169 poz. 1650 

z późniejszymi zmianami) §111.1 w budynku nie jest wymagane pomieszczenie socjalne. 

Na Stacji Uzdatniania Wody nie będą zatrudnione osoby niepełnosprawne. 
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1.6 Charakterystyczne parametry projektowanych obiektów budowlanych 

1.6.1 Budynek stacji uzdatniania wody SUW 

Projektowany budynek SUW: 

 parterowy, niepodpiwniczony;  

 bryła budynku zwarta;  

 dach budynku jednospadowy. 

Zestawienie wymiarów gabarytowych budynku SUW: 

Długość max. 12,11 m 

Szerokość max. 6,96 m 

Wysokość max. 4,70 m 

 

Zestawienie powierzchni budynku SUW: 

Powierzchnia zabudowy 84,29 m2 

Powierzchnia użytkowa 60,84 m2 

Powierzchnia całkowita 84,29 m2 

Kubatura brutto 336,81m3 

 

Zestawienie pomieszczeń budynku SUW przed przebudową: 

1 Hala technologiczna 55,84 m2 

2 Pomieszczenie techniczne 2,55 m2 

3 Pomieszczenie techniczne 2,50 m2 

RAZEM: 60,89 m2 

Zestawienie pomieszczeń budynku SUW po przebudowie: 

1 Hala technologiczna 55,84 m2 

2 WC 2,50m2 

3 Chlorowania 2,50 m2 

RAZEM: 60,84 m2 

 

1.6.2 Zbiorniki retencyjny wody uzdatnionej nr 2 V=100 m3 

Projektowany zbiornik retencyjny wody uzdatnionej nr 2: 

 bryła obiektu zwarta  

 

 

 

 

 

Zestawienie wymiarów gabarytowych: 

ZBIORNIK NR 2 

Średnica wewnętrzna 4,50 m 

Średnica zewnętrzna 4,70 m 
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Wysokość max. 7,21 m 

 

Zestawienie powierzchni: 

ZBIORNIK NR 2 

Powierzchnia zabudowy 17,34 m2 

Powierzchnia całkowita 17,34 m2 

Kubatura brutto 116,21 m3 

 

1.6.3 Neutralizator ścieków 

Projektowany neutralizator ścieków: 

 posadowienie poniżej poziomu terenu. 

Zestawienie wymiarów gabarytowych projektowanego neutralizatora ścieków: 

Długość  2,07 m 

Szerokość 1,60 m 

Powierzchnia zabudowy 3,32 m2 

 

1.6.4 Zbiornik bezodpływowy 

Projektowany zbiornik bezodpływowy: 

 posadowienie poniżej poziomu terenu.  

Zestawienie wymiarów gabarytowych i powierzchni projektowanego zbiornika 

bezodpływowego: 

 

Średnica wewnętrzna 1,50 m 

Średnica zewnętrzna 1,80 m 

Powierzchnia zabudowy 2,54 m2 
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1.6.5 Naziemna obudowa studni głębinowej 

Zestawienie wymiarów gabarytowych i powierzchni projektowanej naziemnej obudowy 

studni głębinowej: 

 

Długość 1,86 m 

Szerokość 1,30 m 

Wysokość 0,90 m 

Powierzchnia zabudowy 2,42 m2 

 

1.7 Zakres prac do wykonania 

 

1.7.1 Ogrodzenie 

Zaprojektowano ogrodzenie panelowe, ocynkowane o wysokości 200 cm, na słupkach 

stalowych. Podmurówka z płyt betonowych prefabrykowanych wysokości 20 cm. Stopy 

fundamentowe 40x40x80 cm z betonu C12/15. 

Zaprojektowano bramę wjazdową o szerokości 4,00 m oraz  furtkę o szerokości 1,00 m, 

w części frontowej ogrodzenia. Pod słupki ogrodzenia, bramy oraz furtki wykonać stopy 

fundamentowe wykonane z betonu C12/15 o wymiarach 80x80x140 cm. Po wykonaniu 

ogrodzenia cały teren działki oraz strefy ochrony bezpośredniej będą ogrodzone 

i zabezpieczone. Na ogrodzeniu umieszczone zostaną stosowne tablice informacyjne. Teren 

ochrony bezpośredniej zostanie zagospodarowany zielenią. 

1.7.2 Utwardzenie terenu 

Zaprojektowano następującą konstrukcje utwardzenia terenu: 

 Kostka betonowa wibroprasowana, szara, grubości 8 cm 

 Podsypka cementowo – piaskowa 1:4, grubości 3 cm 

 Podbudowa z mieszanki niezwiązanej z kruszywem, C90/3, grubości 20 cm 

 Kruszywo stabilizowane cementem klasy C3/4, grubości 25 cm 

Wokół utwardzeń należy wykonać obramowanie przy pomocy krawężnika betonowego 

wtopionego 15x30x100 cm układanego na ławie betonowej z oporem gr. 10 cm z betonu 

C12/15. 

Odwodnienie terenu utwardzonego projektuje się poprzez spadki, powierzchniowo 

w kierunku terenu zielonego. 

 

1.7.3 Budynek SUW 

Ściany fundamentowe 

Izolacja cieplna istniejących ścian fundamentowych z polistyrenu ekstrudowanego                        

XPS gr. 15 cm mocowanego za pomocą zaprawy klejowej. Warstwa zbrojąca z siatki                       

z włókna szklanego zatopiona w zaprawie klejowej. Izolacja bitumiczna powłokowa 

gr. 0,2 cm. 

Ściany zewnętrzne - elewacja 
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Zaprojektowano ocieplenie istniejących ścian zewnętrznych warstwą styropianu grafitowego 

EPS 032 o gr. 15 cm. Styropian mocować do ściany za pomocą zaprawy klejowej na całej 

wysokości elewacji. Warstwa zbrojąca z siatki z włókna szklanego zatopiona w zaprawie 

klejowej. Zaprawa tynkarska na ścianach z tynku mineralnego cienkowarstwowego. Tynk 

malowany dwukrotnie farbą fasadową. Istniejące elementy metalowe oczyścić i odmalować 

na kolor uzgodniony z Inwestorem.  

Dach 

Istniejące pokrycie dachu należy wymienić na nowe. Zaprojektowano ocieplenie całego 

dachu styropapą EPS 100 grubości 15 cm. Przykrycie dachu dwuwarstwowe z papy 

termozgrzewalnego nawierzchniowej, z wkładką nośnikową grubości minimum 5 mm                              

i papy podkładowej grubości 4 mm.  

Rynny  

Rynny i rury spustowe wykonać z blachy ocynkowanej gr. 0,55 mm. Rury spustowe 

ø120 mm, rynna ø150 mm. 

Obróbki blacharskie  

Po wykonaniu wymiany pokrycia dachu należy wykonać nową obróbkę blacharską. 

Zamontować nowe parapety zewnętrzne z blachy stalowej powlekanej w kolorze 

uzgodnionym z Inwestorem.  

Stolarka drzwiowa 

Brama i drzwi zewnętrzne stalowe z wypełnieniem płytami warstwowymi gr. 80 mm. 

Drzwi wewnętrzne stalowe wyposażone w kratkę wentylacyjną. 

UWAGA! 

Zamówienia stolarki drzwiowej dokonać po sprawdzeniu wszystkich wymiarów na budowie. 

 

Stolarka okienna  

Zdemontować istniejące okna Projektuje się nową stolarkę okienną z profili PVC.  

Prace wewnętrzne 

Projektuje się rozbiórkę istniejących filtrów, całego układu hydraulicznego pomp, 

rurociągów, armatury, itp. Całość rozebrać i przekazać Zamawiającemu. Z uwagi na 

konieczność zachowania ciągłości dostaw wody dla odbiorców Wykonawca zobligowany 

będzie do przeprowadzenia przebudowy na ruchu. Sposób zabezpieczenia ciągłości dostaw 

Wykonawca uzgodni z Inwestorem i Użytkownikiem obiektu, a koszty z tym związane 

oszacuje i ujmie w ofercie przetargowej.  

Fundamenty pod urządzenia technologiczne 

Projektuje się fundamenty F1 (1 szt.), F2 (1 szt.), F3 (1 szt.), F4 (1 szt.) pod urządzenia 

technologiczne z betonu C16/20 zbrojone stalą kl. A -IIIN. Fundamenty po wykonaniu 

obłożyć płytkami gresowymi.  

Kanał technologiczny 
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Kanał technologiczny wykonać z betonu C16/20, zbrojonego prętami ø8. Zbrojenie główne 

i strzemiona ze stali A-IIIN. Krawędzie kanału zlicować z ułożonymi płytkami oraz przykryć 

kratą stalową, ocynkowaną ogniowo. 

Ściany wewnętrzne 

Pomiędzy wydzielonym pomieszczeniem WC a przedsionkiem z umywalką zaprojektowano 

ścianę działową z pustaków ceramicznych gr. 12 cm, otynkowaną tynkiem                                

cementowo – wapiennym. Zamurowania po likwidowanych otworach drzwiowych wykonać 

bloczkami z betonu komórkowego. 

Wykończenie ścian i sufitów 

Wszystkie istniejące ściany wewnętrzne oraz sufity należy oczyścić z brudu, kurzu i olejów,               

a następnie pomalować na kolor uzgodniony z Inwestorem. Dodatkowo na hali SUW oraz w 

pomieszczeniu chlorowni zaprojektowano ułożenie płytek gresowych na zaprawie klejowej 

do wysokości 2,00 m.  W pomieszczeniu WC płytki należy ułożyć na całej wysokości ściany. 

W pomieszczeniu chlorowni zastosować płytki chemoodporne. 

Posadzki  

Zaprojektowano skucie istniejących posadzek w całym budynku SUW. Posadzki należy 

usunąć wraz z warstwami podłogi. Podłoże dokładnie oczyścić, odpylić. Pod nową posadzkę 

zastosować podsypkę z piasku średniego oraz podbeton C8/10 grubości 10 cm. Wykonać 

nową posadzkę betonową z betonu C16/20 grubości 10 cm, zbrojoną górą  i dołem Q188. 

Pod posadzkę zastosować papę termozgrzewalną szybki profil oraz systemową płytę 

styropianową z folią metalizowaną grubości 8 cm. Na nowej posadzce ułożyć płytki gresowe 

na zaprawie klejowej. W pomieszczeniu chlorowni ułożyć płytki gresowe chemoodporne.  

Posadzkę wykonać ze spadkiem w kierunku odwodnienia liniowego i wpustów podłogowych 

tak aby w żadnym miejscy nie zalegała woda. 

Wentylacja 

W pomieszczeniu hali filtrów, pomieszczeniu WC zamontować nowe kratki wentylacyjne 

nawiewne oraz wywietrzaki dachowe.  

W pomieszczeniu chlorowni projektuje się montaż wentylatora mechanicznego wywiewnego 

ø160 mm zlokalizowanego 20 cm nad posadzką oraz wywietrzaka dachowego ø160 mm i 

czerpni ściennej. 

W pomieszczeniu WC projektuje się montaż wentylatora mechanicznego wywiewnego 

ø110 mm. 

1.7.4 Zbiornik retencyjny wody uzdatnionej nr 2 

Fundament pod zbiornik 

Płytę fundamentową wykonać z betonu C25/30, o grubości 50 cm, zazbroić dołem i górą 

siatką z prętów ø12 ze stali A-III. Pod płytę należy wykonać warstwę chudego betonu C8/10 

grubości min. 10 cm oraz podsypkę piaskową grubości 30 cm. 

Konstrukcja zbiornika retencyjnego 

Projektuje się zbiornik retencyjny o średnicy wewnętrznej DN 4500 oraz pojemności 100 m3.  

Parametry zbiornika 
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 Średnica wewnętrzna DN 4500 mm 

 Wysokość całkowita H= 7105 mm (7205 mm) 

 Zbiorniki zostaną wyposażone w komin wentylacyjny, właz rewizyjny, drabinę zewnętrzną 

i wewnętrzną. 

Konstrukcja zbiornika 

Płaszcz wewnętrzny o kształcie walca pionowego ze stożkowym dachem oraz płaskim dnem. 

Konstrukcja wykonana z konstrukcyjnej stali węglowej gat. S235. Izolacja termiczna z wełny 

mineralnej grubości 100 mm od zewnątrz zabezpieczonej płaszczem zewnętrznym 

wykonanym z blachy trapezowej T20x0,5. 

Całość konstrukcji zabezpieczyć antykorozyjnie poprzez: 

 ściany wewnętrzne malowane zestawem farb przeznaczonych do kontaktu z wodą pitną 

posiadających atest PZH; 

 ściany zewnętrzne zestawem farb odpornych na warunki atmosferyczne i klimatyczne. 

Wymaga się aby materiał zbiornika został odpowiednio zabezpieczony zestawami farb                          

u Producenta na hali produkcyjnej, a na budowie uzupełnione zostaną jedynie fragmenty 

płaszcza podlegające obróbce spawania.   

Wyposażenie zbiornika 

Osprzęt instalacyjny 

Zbiornik wyposażyć w cztery króćce połączeniowe kołnierzowe: 

 króciec dopływowy DN 150  

 króciec odpływowy DN 200 

 króciec spustowy DN 150 

 króciec przelewowy DN 200 

Króćce kołnierzowe znajdujące się w dnie zbiornika wykonać na ciśnienie min. 1,00 MPa. 

Barierki 

Barierki ochronne wysokości 1,1 m wykonać ze stali gat. 1.4301. 

Drabina 

Drabinę wykonać ze stali gat. 1.4301. Szerokość drabiny powinna wynosić 50 cm, odstępy 

między szczeblami 30 cm, a odległość od ściany 15 cm. Drabinę wyposażyć w obręcze 

ochronne. Zastosować stopnie antypoślizgowe. Należy wykonać dwie drabiny – wewnętrzną 

i zewnętrzną.  

Właz  

Właz rewizyjny o wymiarach 700x800 mm wykonać ze stali gat. 1.4301.  

Na dachu zbiornika między drabiną włazową a włazem zamontować podest w postaci kraty 

pomostowej ażurowej. Mocowanie podestu do podłoża przy użyciu kotew wklejanych.  

Instalacja pomiarowa 
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Poziom wody w zbiorniku mierzony będzie za pomocą sondy hydrostatycznej oraz 

konduktometrycznej wprowadzonych do zbiornika za pomocą tulei o średnicy ø110 

zlokalizowanej w płycie stropowej w sąsiedztwie włazu rewizyjnego. 

Technologia wytwarzania zbiorników 

Zbiorniki zostaną wykonane zgodnie z posiadaną przez Wytwórcę zbiorników technologią, 

która musi gwarantować w gotowym wyrobie własności mechaniczne i użytkowe 

nie mniejsze niż własności wytrzymałościowe materiału z którego zostanie wytworzony, 

wg. dokumentacji warsztatowej. Płaszcz zbiornika ze stali węglowej prefabrykowany 

w stabilnych warunkach loco zakład producenta. 

Zbiornik retencyjny nr 1. 

Po wybudowaniu i włączeniu do systemu zbiornika nr 2, istniejący zbiornik nr 1 należy 

wyremontować: 

 wykonać nowe powłoki wewnętrzne poprzedzone piaskowaniem i oczyszczeniem 

powierzchni; 

 zdemontować istniejące poszycie zewnętrzne z ociepleniem. Wykonać nowe powłoki 

malarskie antykorozyjne, nowe ocieplenie wełną 100 mm oraz wykonać nowe poszycie z 

blachy trapezowej jak dla zbiornika nr 1. 

Zamontować nowe drabiny, właz, instalację alarmową oraz AKPiA. 

1.7.5 Neutralizator ścieków 

Zaprojektowano zbiornik leżący, o pojemności V=3,00 m3 i wymiarach 2070x1600 mm. 

Zbiornik wykonany z GRP, zagłębiony w gruncie. Zbiornik wyposażyć w właz żeliwny 

ø600 mm klasy D400. 

1.7.6 Zbiornik bezodpływowy 

Projektuje się zbiornik z betonu C35/45 – prefabrykowany o pojemności czynnej V=1,8m3. 

Zbiornik okrągły o średnicy wewnętrznej ø1,50 m. Izolacja ścian wewnętrznych zbiornika 

powłoką na bazie wodnej dyspersji żywicy epoksydowej. Od zewnątrz zbiornik izolowany 

powłokami bitumicznymi. Zbiornik należy wyposażyć w właz 700x800 mm ze stali 1.4301 

oraz stopnie złazowe.  

UWAGA! 

W ścianach zbiornika należy wykonać przepust na rurociąg technologiczny. 

1.7.7 Obudowa naziemna studni głębinowej 

Projektuje się obudowę nadziemną dla studni nr 1 wykonaną z konstrukcji stalowej w osłonie 

z laminatu poliestrowo – szklanego. Obudowa studnia nr 2 – bez zmian.  

1.7.8 Opinia geotechniczna oraz sposób posadowienia obiektu budowlanego 

W miejscu planowanej inwestycji stwierdzono: 

 pod projektowanym obiektem nie występują niekorzystne zjawiska geologiczne, zwłaszcza 

zjawiska i formy krasowe, osuwiskowe, sufozyjne, grunty ekspansywne i zapadowe, 

 projektowany obiekt nie występuje na obszarach szkód górniczych, 

 jednorodne grunty w warstwach równoległych do powierzchni, 

 zwierciadło wody poniżej poziomu posadowienia fundamentów, 

 brak innych niekorzystnych warunków geologicznych. 
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Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej 

z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia 

obiektów budowlanych (Dz. U. 2012 poz. 463 z późniejszymi zmianami) projektowane 

obiekty zaliczono do pierwszej kategorii geotechnicznej w warunkach prostych.  

Posadowienie zbiornika magazynowego wody uzdatnionej nr 2 bezpośrednio na płycie 

fundamentowej z wykorzystaniem podbudowy z chudego betonu. 

ROBOTY FUNDAMENTOWE: 

A. Niedopuszczalne jest posadowienie płyty na nasypach niekontrolowanych lub glebie. 

W przypadku stwierdzenia w poziomie posadowienia w/w gruntów, wykop należy 

pogłębić do poziomu występowania gruntów rodzimych, a zaistniałą różnicę poziomów 

wyrównać za pomocą chudego betonu klasy C8/10.  

B. Ze względu na możliwość występowania w podłożu pod projektowanym budynkiem 

gruntów wrażliwych na zawilgocenie należy przestrzegać następujących zaleceń : 

 roboty fundamentowe wykonywane za pomocą sprzętu mechanicznego zakończyć około 

20-30 cm powyżej rzędnej wymaganej dla posadowienia fundamentów budynku,  

 ostatnią warstwę gruntu zdejmować ręcznie, a odkryte dno  wykopu w możliwie 

najkrótszym terminie zabezpieczyć przed naruszeniem jego struktury przez wykonanie 

warstwy chudego betonu C8/10 grubości min.10 cm, 

 w przypadku wykonywania robót ziemnych w okresie jesienno-zimowym gdy możliwe jest 

występowanie przymrozków, odkryte dno wykopu zabezpieczone warstwą chudego 

betonu, należy dodatkowo zabezpieczyć przed przemarzaniem matami słomianymi, 

 należy dążyć do ograniczenia możliwości zalania wykopów wodami deszczowymi; brzegi 

wykopu powinny być tak uformowane aby niemożliwe było ich zalewanie wodami 

spływającymi po terenie. 

 w wypadku dopuszczenia do uplastycznienia podłoża gruntowego, uplastycznioną warstwę 

należy wymienić na chudy beton. 

UWAGA! 

Jeżeli przy prowadzeniu robót ziemnych lub budowlanych warunki gruntowe będą inne 

od założonych należy niezwłocznie skontaktować się projektantem. 

1.8 Instalacje 

1.8.1 Instalacja ogrzewania 

Do ogrzewania budynku przyjęto grzejniki elektryczne 2,0 kW oraz 1,5 kW. Grzejniki 

dostosowane są do przejściowego ogrzewania pomieszczeń. Każdy grzejnik wyposażyć 

w wbudowany termoregulator. 

1.8.2 Instalacja wodno-kanalizacyjna 

Rurociągi doprowadzające wodę do pomieszczenia chlorowni i WC wykonać z rur i kształtek 

z polipropylenu PP, łączonych metodą zgrzewania oraz przy pomocy kształtek przejściowych 

na gwint. Należy wykonać wewnętrzne przyłącze wody na cele użytkowe SUW za zestawem 

hydroforowym. Korzystanie z ciepłej wody będzie możliwe w pomieszczeniu chlorowni i 

WC. Ciepłą wodę uzyska się za pomocą projektowanych elektrycznych podgrzewaczy 

przepływowych.  
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Instalację kanalizacyjną w budynku zaprojektowano z rur PVC. Podejścia do przyborów oraz 

piony należy wykonać z rur systemu kanalizacji wewnętrznej, natomiast instalację 

podposadzkową z rur kanalizacyjnych zewnętrznych typu SN8. 

1.8.3 Instalacja wentylacyjna 

Projektuje się wentylację grawitacyjną w postaci czerpni ściennych i wywietrzaków 

dachowych.  

W pomieszczeniu WC projektuje się wentylację grawitacyjną wspomaganą mechanicznie. 

W pomieszczeniu chlorowni projektuje się wentylację grawitacyjną i mechaniczną. 

1.8.4 Instalacja elektryczna 

Przyłącze elektryczne istniejące. 

Instalację w budynku należy wykonać o stopniu ochrony min. IP44, natomiast w hali 

technologicznej i chlorowni o stopniu ochrony min. IP55. Przewody i kable rozprowadzić 

w korytach oraz w rurkach. Zejścia do osprzętu wykonać w rurkach układanych natynkowo. 

Stosować przewody o izolacji 750V. 

1.8.5 Instalacja technologiczna 

Zgodnie z pozwoleniem wodnoprawnym, znak sprawy PO.ZUZ.2.421.208.2019.MJ, z dnia 

17.09.2019 r.  wydanym przez Dyrektora Zarządu Zlewni w Kaliszu Państwowego 

Gospodarstwa Wodnego Wód Polskich, ilość ujmowanej wody z ujęcia zlokalizowanego na 

działce  nr 66/1 i 66/3, obręb 0009 Piątek Wielki wynosi: 

 Q max h = 34,50 m3/h 

 Q śrd= 450,00 m3/d 

 Q max rok = 164250,00 m3/rok 

Dla zapewnienia obecnego jak również perspektywicznego zapotrzebowania na wodę, 

projektuje się blok uzdatniania wody o wydajność zgodnie z w/w decyzją 

PO.ZUZ.2.421.208.2019.MJ, tj. Qmaxh=34,5 m3/h (0,00958 m3/s). 

 

Dla Stacji Uzdatniania Wody w Piątku Wielkim przewiduje się proces uzdatniania i 

dystrybucji w następującym układzie technologicznym: 

 ujmowanie wody ze studni głębinowych – Pompownia I°, 

 napowietrzanie wody w aeratorze ciśnieniowym, 

 filtracja jednostopniowa wody przez złoże kwarcowe z wkładką katalityczną, 

 dezynfekcja wody podchlorynem sodu, 

 retencjonowanie wody w zbiornikach wody uzdatnionej 2 x V=100 m3, 

 pompownia sieciowa II°. 

1.9 Charakterystyczne parametry obiektu 

 Powierzchnia zabudowy  84,29 m2 

 Powierzchnia użytkowa   60,84 m2 

 Liczba kondygnacji naziemnych 1 

 Liczba kondygnacji podziemnych 0 

 Wysokość budynku   max. 4,70 m 
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 Grupa wysokości budynków  niski (N) 

 

Szczegółowe dane dotyczące przedmiotowego zadania (roboty budowlane i instalacyjne) 

zgodnie z załączoną dokumentacją techniczną. 

 

 

1.10 Mobilny agregat prądotwórczy: 

Parametry techniczne 

Moc znamionowa                     125 kVA /100kW 

Napięcie- częstotliwość            400V/230V- 50 Hz 

Rodzaj zabudowy                      agregat obudowany/wyciszony 

Silnik                                          wysokoprężny, chłodzony cieczą z elektroniczną regulacją 

obrotów 

Prądnica                                  synchroniczna bezszczotkowa wyposażona w klatkę tłumiącą 

Wyposażenie : 

-akumulator 

-tłumik wydechu zabudowany w obudowie 

-płyny eksploatacyjne ( olej, płyn chłodniczy) 

-paliwo w ilości niezbędnej do startu 

-obudowa agregatu wykonana z blachy ,zamykana na klucz 

-wyłącznik awaryjny STOP  na obudowie 

-schematy elektryczne  

-instrukcja obsługi agregatu, prądnicy i silnika w języku polskim 

-grzałka bloku silnika z termostatem 

-automatyczna tablica sterownicza z wyświetlaczem 

- gniazda odbioru mocy ( min. 1 szt gniazdo 63 A-  400V i 2 gniazda 230 V ) 

- przyczepa homologowana , dwuosiowa ,z możliwością podpięcia do samochodu 

dostawczego 

-gwarancja min 5lat 

 

2. W pierwszej kolejności Zamawiający prosi o dostarczenie mobilnego agregatu 

prądotwórczego. 

3. Wszelkie materiały użyte do wykonania robót muszą uzyskać akceptację Inwestora. 

4. W przypadku wątpliwości lub pojawienia się na budowie nieprzewidzianych w projekcie 

okoliczności Wykonawca powiadomi niezwłocznie Zamawiającego. 

5. Wykonawca będzie zobowiązany w ramach realizacji zadania wykonać roboty opisane w 

dokumentacji. 

6. Elementami składowymi przedmiotu zamówienia są także wszelkie roboty i usługi 

towarzyszące realizacji robót, w szczególności: koszty obsługi geodezyjnej, koszty 

uzyskania niezbędnych opinii i uzgodnień, zużycia wody i energii elektrycznej, wszelkich 
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robót przygotowawczych, porządkowych, zabezpieczenia placu budowy, utrzymania 

zaplecza budowy, doprowadzenia terenu do stanu pierwotnego. 

7. Przedmiary robót powinny być odczytywane łącznie ze wszystkimi innymi częściami 

dokumentacji projektowej. W przypadku rozbieżności pomiędzy przedmiarem a 

projektami należy przyjmować, że wiążącymi są ilości i warunki wykonania robót 

wynikające z projektów. Wykonawcy są zobowiązani do wykonania pełnego zakresu 

robót budowlanych określonych w dokumentacji.  

8. Zobowiązuje się Wykonawcę do stosowania materiałów dopuszczonych do obrotu i 

stosowania w budownictwie na terytorium Polski. Wykonawca przed rozpoczęciem robót 

musi przedstawić inspektorowi nadzoru inwestorskiego do akceptacji wszelkie dokumenty 

dopuszczające materiały i urządzenia do zastosowania w budownictwie na terytorium 

Polski. Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, 

a w razie potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez laboratorium posiadające 

odpowiednie uprawnienia. Zamawiający na każdym etapie realizacji zamówienia ma 

prawo żądać od Wykonawcy przedstawienia dokumentów dopuszczających wyrób do 

stosowania w budownictwie oraz protokoły z przeprowadzonych badań typu wyrobu. 

Materiały budowlane niespełniające powyższych wymagań nie zostaną dopuszczone do 

użycia w ramach zamówienia.   

9. W przypadku, gdy w opisie przedmiotu zamówienia zostały wskazane znaki towarowe, 

patenty lub pochodzenie, źródło lub szczególny proces, który charakteryzuje produkty lub 

usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, Zamawiający dopuszcza rozwiązania 

równoważne, nie gorsze niż wymienione w opisie przedmiotu zamówienia. Dopuszcza się 

równoważne urządzenia, materiały pod warunkiem, że: 

a) Zagwarantują one realizację zamówienia zgodnie z założeniami jakościowymi, 

technologicznymi i eksploatacyjnymi zawartymi w dokumentacji projektowej, 

STWiOR, przedmiarze 

b) Zapewnią uzyskanie parametrów technicznych, technologicznych i jakościowych co 

najmniej równych parametrom założonym w dokumentacji projektowej i STWiOR, 

przedmiarze 

Wykonawca składający ofertę równoważną będzie zobowiązany do udowodnienia 

Zamawiającemu, że oferowane przez niego urządzenia lub materiały są równoważne 

w stosunku do zaproponowanych w projekcie. Wykonawca przedstawi niezbędne 

informacje dotyczące przyjętych do oferty urządzeń, wyposażenia i materiałów 

potwierdzające równoważność oferowanych urządzeń w stosunku do 
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zaproponowanych w projekcie. Zamawiający uzna, czy urządzenie jest równoważne 

na etapie oceny złożonych ofert. 

W celu oceny równoważności Wykonawca ma obowiązek posiadać w stosunku do 

materiałów, wyposażenia czy urządzeń równoważnych dokumenty potwierdzające 

pozwolenie na zastosowanie/wbudowanie ( certyfikaty B albo deklaracje zgodności 

CE lub aprobaty techniczne lub deklaracje właściwości użytkowych) 

W przypadku zamontowania wyposażenia czy urządzenia, które nie będzie spełniać 

ww. wymagań skutkować będzie bezwzględnym demontażem na koszt wykonawcy i 

ze skutkami z tego wynikającymi. 

10. Przed złożeniem oferty Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania się z opisem 

przedmiotu zamówienia. Wykryte niezgodności, niejasności, powinien zgłosić 

Zamawiającemu. 

 

11. Wspólny Słownik Zamówień CPV: 

45300000-0- Roboty instalacyjne w budynkach 

45310000-3: Roboty instalacyjne elektryczne 

45330000-9: Roboty instalacyjne wodno – kanalizacyjne i sanitarne 

45350000-5: Instalacje mechaniczne 

45252120-5: Roboty budowlane w zakresie zakładów uzdatniania wody 

31122000-3- Generatory 

12. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.  

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

elektronicznych. 

14. Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 

7 i 8 

15. Koszt transportu odpadów do miejsc ich wykorzystania lub utylizacji, łącznie z kosztami 

utylizacji ponosi Wykonawca, (odpowiedzialny jest również za powstałe w trakcie robót 

odpady oraz za właściwy sposób postępowania z nimi, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 

14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 779) oraz ustawy z dnia 13 

września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r., poz.888). 

16. Przed rozpoczęciem planowanych robót wykonawca winien przeprowadzić konsultacje 

z Zakładem Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Stawiszynie, celem 

omówienia szczegółowych warunków wyłączenia wody.  
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17. Wykonawca każdorazowo powinien informować zarówno ZGKiM w Stawiszynie, jak i 

odbiorców wody o planowanych wyłączeniach wody. Podczas przebudowy Stacji 

Uzdatniania Wody przerwy w dostawie wody nie mogą być dłuższe niż 12 godzin. W 

przypadku przerw w dostawie wody przekraczających 12 godzin wykonawca 

zobligowany jest zapewnić zastępczy punkt odbioru wody. Woda powinna spełniać 

wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w 

sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. 2017 poz. 2294 z 

późn.zm.). 

18. Po przebudowie Stacji Uzdatniania Wody wykonawca powinien dostarczyć do ZGKiM w 

Stawiszynie aktualne wyniki badań. 

19. Z uwagi na to, że wynagrodzenie wykonawcy wskazane w ofercie  będzie miało charakter 

ryczałtowy, wykonawca przy wycenie oferty powinien opierać się na zakresie wskazanym 

w dokumentacji projektowej. Poszczególne ilości powinny być oszacowane na podstawie 

dokumentacji projektowej. Przedmiar robót ma charakter pomocniczy. Wystąpienie w 

trakcie realizacji umowy robót  nieujętych w przedmiarze nie będzie uprawniało 

wykonawcy do żądania dodatkowego wynagrodzenia- jeżeli te roboty ujęte były w 

dokumentacji projektowej. 

V. Wizja lokalna 

1. Zamawiający nie przewiduje obowiązku odbycia przez wykonawcę wizji lokalnej oraz 

sprawdzenia przez wykonawcę dokumentów niezbędnych do realizacji zamówienia 

dostępnych na miejscu u zamawiającego. 

2. Jednakże, gdy wykonawca chciałby odbyć wizję lokalną, lub zapoznać się z dokumentacją 

znajdującą się na miejscu u Zamawiającego, należy w tym celu, skontaktować się z 

osobami wyznaczonymi do komunikacji z wykonawcami.  

VI. Podwykonawstwo 

1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy 

(podwykonawcom).  

2. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę 

kluczowych części zamówienia 

3. Zamawiający wymaga, aby w przypadku powierzenia części zamówienia 

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

nazwy (firmy) tych podwykonawców. 

VII. Termin wykonania zamówienia 

1. Termin realizacji zamówienia wynosi: do 6 miesięcy od udzielenia zamówienia 

2. Szczegółowe zagadnienia dotyczące terminu realizacji umowy uregulowane są we wzorze 

umowy stanowiącej załącznik nr 6 do SWZ. 

VIII. Warunki udziału w postępowaniu 

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają 

wykluczeniu na zasadach określonych w Rozdziale IX SWZ, oraz spełniają określone 

przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu. 

2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki 

dotyczące: 

1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym: 

Zamawiający nie stawia warunków w powyższym zakresie; 

2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, 

o ile wynika to z odrębnych przepisów: 

O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają 

warunki, dotyczące posiadania uprawnień do prowadzenia określonej działalności 

gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów. Ocena 

spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie 

spełnia/nie spełnia; 

3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej: 

Zamawiający nie stawia warunków w powyższym zakresie; 

4) zdolności technicznej lub zawodowej: 

a) Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed 

upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy 

- w tym okresie, wykonał należycie co najmniej 1 robotę budowlaną  polegające na 

budowie lub przebudowie stacji uzdatniania wody. 

Oceny spełnienia tego warunku zamawiający dokona zgodnie z formułą „ spełnia/ nie 

spełnia” 
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b) Dysponowanie następującymi osobami, które będą uczestniczyć  w wykonaniu 

zamówienia: 

- 1 osoba, która posiada uprawnienia budowlane do kierowania robotami 

budowlanymi w specjalności konstrukcyjno- budowlanej bez ograniczeń; 

- 1 osoba, która posiada uprawnienia budowlane do kierowania robotami 

budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń 

cieplnych, wentylacyjnych gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez 

ograniczeń; 

- 1 osoba, która posiada uprawnienia budowlane do kierowania robotami 

budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń 

elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń.   

Oceny spełnienia tego warunku zamawiający dokona zgodnie z formułą „ spełnia/ nie 

spełnia” 

Zamawiający dopuszcza pełnienie przez tę samą osobę wielu funkcji pod warunkiem 

posiadania przez tę osobę uprawnień w wymaganych specjalnościach oraz spełnia 

wymagania Zamawiającego. 

3. Zamawiający może na każdym etapie postępowania, uznać, że Wykonawca nie posiada 

wymaganych zdolności, jeżeli posiadanie przez wykonawcę sprzecznych interesów, w 

szczególności zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych wykonawcy w 

inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację 

zamówienia.  

4. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty 

oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane/ dostawy/ usługi wykonają 

poszczególni wykonawcy w odniesieniu do warunków, które zostały opisane w ust. 2. 

IX. Podstawy wykluczenia z postępowania 

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

których zachodzi którakolwiek z okoliczności wskazanych: 

1) w art. 108 ust. 1 PZP; 

2) w art. 109 ust. 1 pkt. 4, 5, 7 PZP, tj.: 

a) w stosunku do którego otwarto likwidację, ogłoszono upadłość, którego aktywami 

zarządza likwidator lub sąd, zawarł układ z wierzycielami, którego działalność 

gospodarcza jest zawieszona albo znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji 
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wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia 

tej procedury; 

b) który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa 

jego uczciwość, w szczególności gdy Wykonawca w wyniku zamierzonego 

działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał 

zamówienie, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych 

dowodów; 

c) który z przyczyn leżących po jego stronie, w znacznym stopniu lub zakresie nie 

wykonał lub nienależycie wykonał albo długotrwale nienależycie wykonywał 

istotne zobowiązanie wynikające z wcześniejszej umowy w sprawie zamówienia 

publicznego lub umowy koncesji, co doprowadziło do wypowiedzenia lub 

odstąpienia od umowy, odszkodowania, wykonania zastępczego lub realizacji 

uprawnień z tytułu rękojmi za wady; 

2. Wykluczenie Wykonawcy następuje zgodnie z art. 111 PZP  

X. Podmiotowe środki dowodowe. Oświadczenia i dokumenty, jakie zobowiązani są 

dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w 

postępowaniu oraz wykazania braku podstaw wykluczenia 

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

oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz o braku podstaw do 

wykluczenia z postępowania – zgodnie z Załącznikiem nr 3 do SWZ; 

2. Informacje zawarte w oświadczeniu, o którym mowa w pkt 1 stanowią wstępne 

potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w 

postępowaniu. 

3. Zamawiający wzywa wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w 

wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, podmiotowych środków 

dowodowych, jeżeli wymagał ich złożenia w ogłoszeniu o zamówieniu lub dokumentach 

zamówienia, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych. 

4. Podmiotowe środki dowodowe wymagane od wykonawcy obejmują: 

1)  Oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku 

przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 

2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2019 r. poz. 369), z innym 

Wykonawca, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie 

do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy 
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kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie 

oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu 

niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej – 

załącznik nr 7 do SWZ; 

2)  Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i 

Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, 

sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne 

przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji; 

3)  wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a 

jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, porównywalnych z 

robotami budowlanymi stanowiącymi przedmiot zamówienia, wraz z podaniem ich 

rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te 

zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane 

zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały 

wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy 

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

przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z 

uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie 

uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty - załącznik nr 5 do SWZ; 

4)  wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, 

w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub 

kierowanie robotami budowlanymi wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji 

zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wyksztalcenia niezbędnych do wykonania 

zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz 

informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami- załącznik nr 4 do SWZ 

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

się ww. dokumentów, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio 

oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego 

reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone 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 uwzględnieniem terminów ważności tych dokumentów.  



Nr postępowania:  PFiZP 271.1.2022 

24 

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

się dokumentów, o których mowa w ust. 4 pkt 2  zastępuje się je w całości lub części 

dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem 

osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, złożone przed notariuszem lub przed 

organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub 

gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy. 

7. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia podmiotowych środków dowodowych, 

które zamawiający posiada, jeżeli Wykonawca wskaże te środki oraz potwierdzi ich 

prawidłowość i aktualność. 

8. W zakresie nieuregulowanym ustawą PZP lub niniejszą SWZ do oświadczeń i 

dokumentów składanych przez Wykonawcę w postępowaniu zastosowanie mają w 

szczególności przepisy rozporządzenia Ministra Rozwoju Pracy i Technologii z dnia 23 

grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych 

dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz 

rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia    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. 

XI. Poleganie na zasobach innych podmiotów 

1. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału polegać na 

zdolnościach technicznych lub zawodowych podmiotów udostępniających zasoby, 

niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych. 

2. W odniesieniu do warunków dotyczących doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na 

zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, jeśli podmioty te wykonają 

świadczenie do realizacji którego te zdolności są wymagane. 

3. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających 

zasoby, składa, wraz z ofertą, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do 

oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego 

zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca 

realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów. Wzór 

oświadczenia stanowi załącznik nr 2 do SWZ. 
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4. Zamawiający ocenia, czy udostępniane wykonawcy przez podmioty udostępniające 

zasoby zdolności techniczne lub zawodowe, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę 

spełniania warunków udziału w postępowaniu, a także bada, czy nie zachodzą wobec tego 

podmiotu podstawy wykluczenia, które zostały przewidziane względem wykonawcy. 

5. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe podmiotu udostępniającego zasoby nie 

potwierdzają spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub 

zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, zamawiający żąda, aby 

Wykonawca w terminie określonym przez zamawiającego zastąpił ten podmiot innym 

podmiotem lub podmiotami albo wykazał, że samodzielnie spełnia warunki udziału w 

postępowaniu. 

6. UWAGA: Wykonawca nie może, po upływie terminu składania ofert, powoływać się na 

zdolności lub sytuację podmiotów udostępniających zasoby, jeżeli na etapie składania 

ofert nie polegał on w danym zakresie na zdolnościach lub sytuacji podmiotów 

udostępniających zasoby. 

7. Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów 

udostępniających zasoby, przedstawia, wraz z oświadczeniem, o którym mowa w 

Rozdziale X ust. 1 SWZ, także oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, 

potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie 

warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na jego 

zasoby, zgodnie z katalogiem dokumentów określonych w Rozdziale X SWZ. 

XII. Informacja dla Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia 

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku 

Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do 

reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo 

winno być załączone do oferty.  

2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, 

oświadczenia, o których mowa w Rozdziale X ust. 1 SWZ, składa każdy z Wykonawców. 

Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków 

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

udziału w postępowaniu. 
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3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty 

oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane wykonają poszczególni 

wykonawcy. 

4. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania 

składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. 

XIII. Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z Wykonawcami oraz 

przekazywania oświadczeń lub dokumentów 

1. Osobą uprawnioną do kontaktu z Wykonawcami jest:  

w zakresie formalnym: 

Angelika Grzelaczyk -   tel.: ( 62)  7528079, e-mail: przetargi@stawiszyn.pl 

w zakresie merytorycznym: 

               Tomasz Matuszewski -   tel.: ( 62)  7528079, e-mail: t.matuszewski@stawiszyn.pl 

               Ireneusz Stachurski- tel: ( 62) 7528018, e-mail: kierownik.zgkimstawiszyn@wp.pl 

 

2. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim w formie elektronicznej za 

pośrednictwem platformazakupowa.pl pod adresem 

https://platformazakupowa.pl/pn/stawiszyn 

3. W celu skrócenia czasu udzielenia odpowiedzi na pytania komunikacja między 

zamawiającym a wykonawcami w zakresie: 

- przesyłania Zamawiającemu pytań do treści SWZ; 

- przesyłania odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego do złożenia podmiotowych 

środków dowodowych; 

- przesyłania odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego do 

złożenia/poprawienia/uzupełnienia oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1, 

podmiotowych środków dowodowych, innych dokumentów lub oświadczeń 

składanych w postępowaniu; 

- przesyłania odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego do złożenia wyjaśnień 

dotyczących treści oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 lub złożonych 

podmiotowych środków dowodowych lub innych dokumentów lub oświadczeń 

składanych w postępowaniu; 

- przesyłania odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego do złożenia wyjaśnień dot. 

treści przedmiotowych środków dowodowych; 

mailto:t.matuszewski@stawiszyn.pl
https://platformazakupowa.pl/
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- przesłania odpowiedzi na inne wezwania Zamawiającego wynikające z ustawy - 

Prawo zamówień publicznych; 

- przesyłania wniosków, informacji, oświadczeń Wykonawcy; 

- przesyłania odwołania/inne 

odbywa się za pośrednictwem platformazakupowa.pl i formularza „Wyślij wiadomość 

do zamawiającego”.  

Za datę przekazania (wpływu) oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji 

przyjmuje się datę ich przesłania za pośrednictwem platformazakupowa.pl poprzez 

kliknięcie przycisku  „Wyślij wiadomość do zamawiającego” po których pojawi się 

komunikat, że wiadomość została wysłana do zamawiającego. Zamawiający 

dopuszcza, opcjonalnie, komunikację  za pośrednictwem poczty elektronicznej. Adres 

poczty elektronicznej osoby uprawnionej do kontaktu z Wykonawcami: 

przetargi@stawiszyn.pl 

4. Zamawiający będzie przekazywał wykonawcom informacje za pośrednictwem 

platformazakupowa.pl. Informacje dotyczące odpowiedzi na pytania, zmiany 

specyfikacji, zmiany terminu składania i otwarcia ofert Zamawiający będzie 

zamieszczał na platformie w sekcji “Komunikaty”. Korespondencja, której zgodnie z 

obowiązującymi przepisami adresatem jest konkretny Wykonawca, będzie 

przekazywana za pośrednictwem platformazakupowa.pl do konkretnego wykonawcy. 

5. Wykonawca jako podmiot profesjonalny ma obowiązek sprawdzania komunikatów i 

wiadomości bezpośrednio na platformazakupowa.pl przesłanych przez zamawiającego, 

gdyż system powiadomień może ulec awarii lub powiadomienie może trafić do folderu 

SPAM. 

6. Zamawiający, zgodnie z § 11 ust. 2 ROZPORZĄDZENIE 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 zamieszcza wymagania dotyczące specyfikacji 

połączenia, formatu przesyłanych danych oraz szyfrowania i oznaczania czasu 

przekazania i kapita danych za pośrednictwem platformazakupowa.pl, tj.: 

a) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 

512 kb/s, 

http://platformazakupowa.pl/
http://platformazakupowa.pl/
http://platformazakupowa.pl/
http://platformazakupowa.pl/
https://platformazakupowa.pl/
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b) komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB 

Ram, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systemów 

operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje, 

c) zainstalowana dowolna, inna przeglądarka internetowa niż Internet Explorer,  

d) włączona obsługa JavaScript, 

e) zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format 

plików .pdf, 

f) Platformazakupowa.pl działa według standardu przyjętego w komunikacji 

sieciowej - kodowanie UTF8, 

g) Oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę zakupową stanowi datę oraz 

dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu lokalnego serwera 

synchronizowanego z zegarem Głównego Urzędu Miar. 

7. Wykonawca, przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego: 

h) akceptuje warunki korzystania z platformazakupowa.pl określone w 

Regulaminie zamieszczonym na stronie internetowej pod linkiem  w zakładce 

„Regulamin" oraz uznaje go za wiążący, 

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

linkiem.  

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

z Instrukcją korzystania z platformazakupowa.pl, w szczególności za sytuację, gdy 

zamawiający zapozna się z treścią oferty przed upływem terminu składania ofert (np. 

złożenie oferty w zakładce „Wyślij wiadomość do zamawiającego”).  

Taka oferta zostanie uznana przez Zamawiającego za ofertę handlową i nie będzie brana 

pod uwagę w przedmiotowym postępowaniu ponieważ nie został spełniony obowiązek 

narzucony w art. 221 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych. 

9. Zamawiający informuje, że instrukcje korzystania z platformazakupowa.pl dotyczące 

w szczególności logowania, składania wniosków o wyjaśnienie treści SWZ, składania 

ofert oraz innych czynności podejmowanych w niniejszym postępowaniu przy użyciu 

platformazakupowa.pl znajdują się w zakładce „Instrukcje dla Wykonawców" na 

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

https://platformazakupowa.pl/
https://platformazakupowa.pl/strona/1-regulamin
https://drive.google.com/file/d/1Kd1DttbBeiNWt4q4slS4t76lZVKPbkyD/view
https://drive.google.com/file/d/1Kd1DttbBeiNWt4q4slS4t76lZVKPbkyD/view
http://platformazakupowa.pl/
http://platformazakupowa.pl/
http://platformazakupowa.pl/
https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje
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XIV. Opis sposobu przygotowania ofert oraz dokumentów wymaganych przez 

Zamawiającego w SWZ 

1. Oferta oraz przedmiotowe środki dowodowe (jeżeli były wymagane) składane 

elektronicznie muszą zostać podpisane elektronicznym kwalifikowanym podpisem 

lub elektronicznym  podpisem zaufanym lub elektronicznym podpisem osobistym. 

W procesie składania oferty, w tym przedmiotowych środków dowodowych na 

platformie, kwalifikowany podpis elektroniczny lub elektronicznym podpis 

zaufany lub elektronicznym podpis osobisty Wykonawca składa bezpośrednio na 

dokumencie, który następnie przesyła do systemu. 

2. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca, 

podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, wykonawcy 

wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w 

zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą. Poprzez oryginał należy rozumieć 

dokument podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub 

elektronicznym podpisem zaufanym lub elektronicznym podpisem osobistym 

przez osobę/osoby upoważnioną/upoważnione. Poświadczenie za zgodność z 

oryginałem następuje w postaci elektronicznej podpisane kwalifikowanym podpisem 

elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osobę/osoby 

upoważnioną/upoważnione.  

3. Oferta powinna być: 

a) sporządzona na podstawie załączników niniejszej SWZ w języku polskim, 

b) złożona przy użyciu środków komunikacji elektronicznej tzn. za 

pośrednictwem platformazakupowa.pl, 

c) podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub elektronicznym 

podpisem zaufanym lub elektronicznym podpisem osobistym przez 

osobę/osoby upoważnioną/upoważnione. 

4. 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”. 

https://platformazakupowa.pl/
https://www.nccert.pl/
https://moj.gov.pl/nforms/signer/upload?xFormsAppName=SIGNER
https://www.gov.pl/web/mswia/oprogramowanie-do-pobrania
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5. W przypadku wykorzystania formatu podpisu XAdES zewnętrzny. Zamawiający 

wymaga dołączenia odpowiedniej ilości plików tj. podpisywanych plików z danymi 

oraz plików XAdES. 

6. Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy Pzp, nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę 

przedsiębiorstwa, w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. 

Jeżeli Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, w sposób niebudzący 

wątpliwości zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, załączając 

stosowne wyjaśnienia, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. 

Na platformie w formularzu składania oferty znajduje się miejsce wyznaczone do 

dołączenia części oferty stanowiącej tajemnicę przedsiębiorstwa. 

7. Wykonawca, za pośrednictwem platformazakupowa.pl może przed upływem terminu 

do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę. Sposób dokonywania zmiany lub 

wycofania oferty zamieszczono w instrukcji zamieszczonej na stronie internetowej pod 

adresem: 

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

8. Każdy z Wykonawców może złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie większej liczby ofert 

lub oferty zawierającej propozycje wariantowe spowoduje podlegać będzie odrzuceniu. 

9. Ceny oferty muszą zawierać wszystkie koszty, jakie musi ponieść Wykonawca, aby 

zrealizować zamówienie z najwyższą starannością oraz ewentualne rabaty. 

10. Dokumenty i oświadczenia składane przez wykonawcę powinny być w języku polskim, 

chyba że w SWZ dopuszczono inaczej. W przypadku  załączenia dokumentów 

sporządzonych w innym języku niż dopuszczony, Wykonawca zobowiązany jest 

załączyć tłumaczenie na język polski. 

11. Zgodnie z definicją dokumentu elektronicznego z art.3 ustęp 2 Ustawy o informatyzacji 

działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, opatrzenie pliku 

kwalifikowanym podpisem elektronicznym, zaufanym lub osobistym jest jednoznaczne 

z podpisaniem oryginału dokumentu, z wyjątkiem kopii poświadczonych odpowiednio 

przez innego wykonawcę ubiegającego się wspólnie z nim o udzielenie zamówienia, 

przez podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, albo przez 

podwykonawcę. 

12. 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. 

https://platformazakupowa.pl/
https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje
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13. Rozszerzenia plików wykorzystywanych przez Wykonawców muszą być zgodne z 

Załącznikiem nr 2 do “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”, zwanego dalej Rozporządzeniem KRI. 

14. Zamawiający rekomenduje wykorzystanie formatów: .pdf .doc .docx .xls .xlsx .jpg 

(.jpeg) ze szczególnym wskazaniem na .pdf 

15. W celu ewentualnej kompresji danych Zamawiający rekomenduje wykorzystanie 

jednego z rozszerzeń: 

a) .zip  

b) .7Z 

16. Wśród rozszerzeń powszechnych a niewystępujących w Rozporządzeniu KRI 

występują: .rar .gif .bmp .numbers .pages. Dokumenty złożone w takich plikach 

zostaną uznane za złożone nieskutecznie. 

17. Zamawiający zwraca uwagę na ograniczenia wielkości plików podpisywanych 

profilem zaufanym, który wynosi maksymalnie 10MB, oraz na ograniczenie wielkości 

plików podpisywanych w aplikacji eDoApp służącej do składania podpisu osobistego, 

który wynosi maksymalnie 5MB. 

18. W przypadku stosowania przez wykonawcę kwalifikowanego podpisu 

elektronicznego: 

- Ze względu na niskie ryzyko naruszenia integralności pliku oraz łatwiejszą 

weryfikację podpisu zamawiający zaleca, w miarę możliwości, 

przekonwertowanie plików składających się na ofertę na rozszerzenie .pdf  

i opatrzenie ich podpisem kwalifikowanym w formacie PAdES.  

- Pliki w innych formatach niż PDF zaleca się opatrzyć podpisem w formacie 

XAdES o typie zewnętrznym. Wykonawca powinien pamiętać, aby plik z 

podpisem przekazywać łącznie z dokumentem podpisywanym. 

- Zamawiający rekomenduje wykorzystanie podpisu z kwalifikowanym 

znacznikiem czasu. 

19. Zamawiający zaleca aby w przypadku podpisywania pliku przez kilka osób, 

stosować podpisy tego samego rodzaju. Podpisywanie różnymi rodzajami podpisów 

np. osobistym i kwalifikowanym może doprowadzić do problemów w weryfikacji 

plików.  
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20. Zamawiający zaleca, aby Wykonawca z odpowiednim wyprzedzeniem przetestował 

możliwość prawidłowego wykorzystania wybranej metody podpisania plików oferty. 

21. Osobą składającą ofertę powinna być osoba kontaktowa podawana w dokumentacji. 

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

udzielenie zamówienia publicznego i zachowaniem odpowiedniego odstępu czasu do 

zakończenia przyjmowania ofert/wniosków. Sugerujemy złożenie oferty na 24 godziny 

przed terminem składania ofert/wniosków.  

23. Jeśli Wykonawca pakuje dokumenty np. w plik o rozszerzeniu .zip, zaleca się 

wcześniejsze podpisanie każdego ze skompresowanych plików.  

24. Zamawiający zaleca aby nie wprowadzać jakichkolwiek zmian w plikach po 

podpisaniu ich podpisem kwalifikowanym. Może to skutkować naruszeniem 

integralności plików co równoważne będzie z koniecznością odrzucenia oferty. 

25. Do oferty należy załączyć: 

1 Formularz ofertowy   

2 Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków 

udziału 

Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie Wykonawcy stanowiące 

wstępne potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz brak 

podstaw wykluczenia 

3 Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby 

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. 

4 Kosztorys ofertowy 

5 Pełnomocnictwo ustanowione do reprezentowania Wykonawców wspólnie 

ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo 

należy dołączyć w oryginale bądź kopii, potwierdzonej za zgodność z 

oryginałem 

6 Pełnomocnictwo ustanowione do reprezentowania Wykonawcy 
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XV. Sposób obliczania ceny oferty 

1. Wykonawca podaje cenę za realizację przedmiotu zamówienia zgodnie ze wzorem 

Formularza Ofertowego, stanowiącego Załącznik nr 1 do SWZ.  

2. Cena ofertowa brutto musi uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją 

przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia oraz istotnymi 

postanowieniami umowy określonymi w niniejszej SWZ.  

3. Cena podana na Formularzu Ofertowym jest ceną ostateczną, niepodlegającą negocjacji i 

wyczerpującą wszelkie należności Wykonawcy wobec Zamawiającego związane z 

realizacją przedmiotu zamówienia. 

4. Cena oferty powinna być wyrażona w złotych polskich (PLN) z dokładnością do dwóch 

miejsc po przecinku. 

5. Zamawiający nie przewiduje rozliczeń w walucie obcej. 

6. Wyliczona cena oferty brutto będzie służyć do porównania złożonych ofert i do rozliczenia 

w trakcie realizacji zamówienia. 

7. 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 ofercie, o której mowa w ust. 1, 

Wykonawca ma obowiązek: 

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

u zamawiającego obowiązku podatkowego; 

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. Wzór Formularza Ofertowego został opracowany przy założeniu, iż wybór oferty nie 

będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego w zakresie 

podatku VAT. W przypadku, gdy Wykonawca zobowiązany jest złożyć oświadczenie o 

powstaniu u Zamawiającego obowiązku podatkowego, to winien odpowiednio 

zmodyfikować treść formularza.   
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XVI. Wymagania dotyczące wadium 

W postępowaniu nie jest przewidziane składanie wadium 

XVII. Termin związania ofertą 

1. Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 30 dni, tj. do dnia 09.03.2022 r. Bieg 

terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 

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

związania ofertą wskazanego w ust. 1, Zamawiający przed upływem terminu związania 

ofertą zwraca się jednokrotnie do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego 

terminu o wskazywany przez niego okres, nie dłuższy niż 30 dni. Przedłużenie terminu 

związania ofertą wymaga złożenia przez wykonawcę pisemnego oświadczenia o 

wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu związania ofertą. 

XVIII. Miejsce i termin składania ofert 

1. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na platformazakupowa.pl 

pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/stawiszyn w myśl Ustawy PZP na 

stronie internetowej prowadzonego postępowania  do dnia 08.02.2022r. do godziny 

12:00 

2. Do oferty należy dołączyć wszystkie wymagane w SWZ dokumenty. 

3. Po wypełnieniu Formularza składania oferty lub wniosku i dołączenia  wszystkich 

wymaganych załączników należy kliknąć przycisk „Przejdź do podsumowania”. 

4. Oferta lub wniosek składana elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym 

podpisem kwalifikowanym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. W procesie 

składania oferty za pośrednictwem platformazakupowa.pl, 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  Pzp, gdzie 

zaznaczono, iż oferty, wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu oraz 

oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust.1 sporządza się, pod rygorem 

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

odniesieniu do wartości postępowania kwalifikowanym podpisem elektronicznym, 

podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. 

http://platformazakupowa.pl/
https://platformazakupowa.pl/pn/stawiszyn
http://platformazakupowa.pl/
http://platformazakupowa.pl/
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5. 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. 

6. Szczegółowa instrukcja dla Wykonawców dotycząca złożenia, zmiany i wycofania 

oferty znajduje się na stronie internetowej pod adresem:  

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

XIX. Otwarcie ofert 

1. Otwarcie ofert następuje niezwłocznie po upływie terminu składania ofert, nie później 

niż następnego dnia po dniu, w którym upłynął termin składania ofert tj. 08.02.2022 r. 

godz.12.05. 

2. Jeżeli otwarcie ofert następuje przy użyciu systemu teleinformatycznego, w przypadku 

awarii tego systemu, która powoduje brak możliwości otwarcia ofert w terminie 

określonym przez zamawiającego, otwarcie ofert następuje niezwłocznie po usunięciu 

awarii. 

3. Zamawiający poinformuje o zmianie terminu otwarcia ofert na stronie internetowej 

prowadzonego postępowania. 

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

prowadzonego postępowania informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na 

sfinansowanie zamówienia. 

5. 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. 

Informacja zostanie opublikowana na stronie postępowania na platformazakupowa.pl 

w sekcji ,,Komunikaty” . 

Uwaga! Zgodnie z Ustawą PZP Zamawiający nie ma obowiązku przeprowadzania jawnej 

sesji otwarcia ofert w sposób jawny z udziałem Wykonawców lub transmitowania sesji 

otwarcia za pośrednictwem elektronicznych narzędzi do przekazu wideo on-line a ma jedynie 

takie uprawnienie. 

https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje
http://platformazakupowa.pl/
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XX. Opis kryteriów oceny ofert wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny 

ofert  

1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi 

kryteriami oceny ofert: 

1) Cena (C) – waga kryterium 60%; 

2) Okres gwarancji  i rękojmi   – waga kryterium 40%. 

2. Zasady oceny ofert w poszczególnych kryteriach: 

1) Cena (C) – waga 60% 

cena najniższa brutto* 

C = ------------------------------------------------   x 100 pkt x 60% 

cena oferty ocenianej brutto 

* spośród wszystkich złożonych ofert niepodlegających odrzuceniu 

a) Podstawą przyznania punktów w kryterium „cena” będzie cena ofertowa brutto 

podana przez Wykonawcę w Formularzu Ofertowym. 

b) Cena ofertowa brutto musi uwzględniać wszelkie koszty jakie Wykonawca 

poniesie w związku z realizacją przedmiotu zamówienia. 

2)         Okres gwarancji  i rękojmi  – waga 40 % 

                   Liczba punktów = ( Gof/G max ) * 100 * waga 

                     gdzie: 

                     - Gof - okres podany w ofercie 

                     - G max - okres maksymalny 

Najkrótszy możliwy okres gwarancji i rękojmi wymagany przez 

Zamawiającego      – 36 miesięcy. 

Najdłuższy możliwy okres gwarancji i rękojmi wymagany przez 

Zamawiającego, który będzie uwzględniony przy ocenie ofert- 60 miesięcy 

Przy okresie gwarancji i rękojmi  dłuższym niż 60 miesięcy dla celów przyznania   

punktacji w przedmiotowym kryterium zostanie przyjęta wartość - 60 miesięcy 

3. Zamawiający poprawi w ofercie: 

a) oczywiste omyłki pisarskie, 
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b) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych 

dokonanych poprawek, 

c) inne omyłki polegające na niezgodności oferty z dokumentami zamówienia, 

niepowodujące istotnych zmian w treści oferty  

- niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona. 

4. Jeżeli zaoferowana cena, lub jej istotne części składowe, wydają się rażąco niskie w 

stosunku do przedmiotu zamówienia lub budzą wątpliwości Zamawiającego co do 

możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi w 

dokumentach zamówienia lub wynikającymi z odrębnych przepisów, Zamawiający 

zażąda od Wykonawcy wyjaśnień, w tym złożenia dowodów w zakresie wyliczenia ceny, 

lub jej istotnych części składowych. Wyjaśnienia mogą dotyczyć zagadnień wskazanych 

w art. 224 ust. 3 ustawy Pzp. 

5. Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny spoczywa na 

Wykonawcy 

6. Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień lub jeżeli dokonana 

ocena wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami potwierdzi, że oferta zawiera rażąco 

niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia. 

7. Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, który nie udzielił wyjaśnień w wyznaczonym 

terminie, lub jeżeli złożone wyjaśnienia wraz z dowodami nie uzasadniają rażąco niskiej 

ceny tej oferty. 

8. Punktacja przyznawana ofertom w poszczególnych kryteriach oceny ofert będzie liczona 

z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z zasadami arytmetyki. 

9. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawcy wyjaśnień 

dotyczących treści złożonej oferty, w tym zaoferowanej ceny. 

10. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za 

najkorzystniejszą. 

XXI. Odrzucenie oferty 

Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli: 

a) jest niezgodna z niniejszym SWZ; 

b) jej treść nie odpowiada treści warunków zamówienia publicznego; 

c) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o 

zwalczaniu nieuczciwej konkurencji; 
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d) zawiera rażąco niską cenę lub koszt w stosunku do przedmiotu zamówienia 

publicznego; 

e) została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału z postępowania 

lub nie zaproszonego do składania ofert; 

f) zawiera błędy w obliczeniu ceny lub kosztu; 

g) Wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się 

na poprawienie omyłki, o której mowa w Rozdziale XX pkt 3 lit. c) SWZ; 

h) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów; 

i) Wykonawca nie wyraził zgody na przedłużenie terminu związania ofertą; 

 

 XXII. Unieważnienie postępowania 

1. Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli: 

a) złożono oferty, które podlegają odrzuceniu; 

b) cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, 

którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia 

publicznego chyba, że Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny 

najkorzystniejszej oferty, 

c) postępowanie obarczone jest wadą uniemożliwiająca zawarcie umowy w sprawie 

zamówienia publicznego; 

d) w każdym czasie – bez podania przyczyny. 

2. O unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający zawiadamia 

równocześnie wszystkich Wykonawców, którzy: 

a) ubiegali się o udzielenie zamówienia – w przypadku unieważnienia postępowania 

przed upływem terminu składania ofert; 

b) złożyli oferty w przypadku unieważnienia postępowania po upływie terminu 

składania ofert podając uzasadnienie faktyczne i prawne. 

3. Zgodnie z art. 310 pkt 1 PZP Zamawiający przewiduje możliwość unieważnienia 

przedmiotowego postępowania, jeżeli środki, które Zamawiający zamierzał 

przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu 

przyznane. 

4. Informacja o unieważnieniu postępowania zostanie opublikowana na Platformie 

Zakupowej. 
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XXIII Informacje o formalnościach, jakie powinny być dopełnione po wyborze oferty w 

celu zawarcia umowy 

1. Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie 

krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty. 

2. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem 

terminu, o którym mowa w ust. 1, jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

prowadzonym w trybie podstawowym złożono tylko jedną ofertę. 

3. Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, będzie zobowiązany 

przed podpisaniem umowy do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy 

w wysokości i formie określonej w Rozdziale XXIV SWZ. 

4. W przypadku wyboru oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o 

udzielenie zamówienia Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania przed zawarciem 

umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę tych 

Wykonawców. 

5. Wykonawca będzie zobowiązany do podpisania umowy w miejscu i terminie wskazanym 

przez Zamawiającego. 

XXIV. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

a. Wykonawca zobowiązany jest przed zawarciem umowy wnieść zabezpieczenie należytego 

wykonania umowy w wysokości 3 % ceny brutto podanej w ofercie. Zabezpieczenie 

służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. 

b. Zabezpieczenie, zgodnie z art. 450 ust. 1 ustawy Pzp, może być wnoszone według wyboru 

Wykonawcy w jednej lub w kilku następujących formach: 

a) pieniądzu; 

b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-

kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym; 

c) gwarancjach bankowych; 

d) gwarancjach ubezpieczeniowych; 

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

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

Przedsiębiorczości (t.j. Dz. U. z 2020r. poz. 299). 



Nr postępowania:  PFiZP 271.1.2022 

40 

Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaca przelewem na rachunek 

bankowy: Bank Spółdzielczy w Pleszewie, oddział w Stawiszynie,  

nr 55 8407 0003 0500 0101 2000 0006 

1.1. Zabezpieczenie wniesione w pieniądzu, Zamawiający przechowuje na 

oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiający zwróci zabezpieczenie wniesione 

w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było 

ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji 

bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy. 

1.2. Zabezpieczenie wnoszone w formie innej niż w pieniądzu, powinno być dostarczone w 

oryginale Zamawiającemu oraz musi zawierać: 

1) nazwę i adres siedziby Wykonawcy; 

2) wskazanie Beneficjenta poręczenia lub gwarancji, którym musi być Gmina i Miasto 

Stawiszyn, Szosa Pleszewska 3 , 62-820 Stawiszyn; 

3) wskazanie podmiotu udzielającego gwarancji lub poręczenia; 

4) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją lub poręczeniem; 

5) kwotę gwarancji/poręczenia; 

6) termin ważności gwarancji lub poręczenia, obejmujący cały okres wykonania 

zamówienia; 

7) bezwarunkowe, nieodwołalne, płatne na pierwsze żądanie, zobowiązanie wystawcy 

gwarancji lub poręczenia do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty zabezpieczenia 

lub do wypłat łącznie do pełnej kwoty zabezpieczenia w przypadku realizacji 

zamówienia w sposób niezgodny z umową. 

1.3. Jeżeli okres, na jaki ma zostać wniesione zabezpieczenie, przekracza 5 lat, 

zabezpieczenie w pieniądzu wnosi się na cały ten okres, a zabezpieczenie w innej formie 

wnosi się na okres nie krótszy niż 5 lat, z jednoczesnym zobowiązaniem się wykonawcy 

do przedłużenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne 

okresy. 

1.4. W przypadku nieprzedłużenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpóźniej na 

30 dni przed upływem terminu ważności dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego 

w innej formie niż w pieniądzu Zamawiający zmienia formę na zabezpieczenie w 
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pieniądzu, poprzez wypłatę kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia. Wypłata 

następuje nie później niż w ostatnim dniu ważności dotychczasowego zabezpieczenia. 

1.5. W przypadku wnoszenia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie innej 

niż w pieniądzu, przed podpisaniem umowy Wykonawca zobowiązany jest przedstawić 

do akceptacji Zamawiającemu treść dokumentu gwarancji lub poręczenia. 

1.6. W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia 

na jedną lub kilka form, o których mowa w art. 450 ust. 1 ustawy Pzp. Zmiana formy 

zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez 

zmniejszenia jego wysokości. 

1.7. Zamawiający zwróci zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia 

i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane . 

1.8. Zamawiający może pozostawić na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady 

lub gwarancji kwotę nie przekraczającą 30% zabezpieczenia, która zostanie zwrócona 

nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady lub gwarancji. 

XXV. Informacje o treści zawieranej umowy oraz możliwości jej zmiany  

1. Wybrany Wykonawca jest zobowiązany do zawarcia umowy w sprawie zamówienia 

publicznego na warunkach określonych we Wzorze Umowy, stanowiącym Załącznik nr 6, 

do SWZ. 

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

zawartym w ofercie. 

3. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treści 

wybranej oferty w zakresie uregulowanym w art. 454-455 PZP oraz wskazanym we Wzorze 

Umowy, stanowiącym Załącznik nr 6  do SWZ. 

4. Zmiana umowy wymaga dla swej ważności, pod rygorem nieważności, zachowania formy 

pisemnej. 

 

XXVI. Zaliczka na poczet udzielenia zamówienia. 

1. Zamawiający przewiduje udzielenie zaliczki, która zostanie wypłacona zgodnie z 

warunkami wypłat dofinansowania z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program 

Inwestycji Strategicznych, tj. Wykonawcy zostanie udzielona zaliczka w wysokości 5% 

wynagrodzenia należnego Wykonawcy w terminie do 60 dni od dnia podpisania umowy. 



Nr postępowania:  PFiZP 271.1.2022 

42 

Pozostała część wynagrodzenia zostanie wypłacona po zakończeniu realizacji Inwestycji 

pod nazwą : „ Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w Piątku Wielkim”. 

Ponadto Wykonawca jest zobowiązany zapewnić finansowanie inwestycji w części nie 

pokrytej wkładem własnym Zamawiającego na czas poprzedzający wypłatę środków z 

Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, przy czym 

zapłata wynagrodzenia Wykonawcy w całości nastąpi po wykonaniu zamówienia w terminie 

nie dłuższym niż 35 dni od dnia dokonania odbioru robót przez Zamawiającego. 

2. Po otrzymaniu zaliczki Wykonawca jest zobowiązany wystawić i przekazać 

Zamawiającemu fakturę zaliczkową. 

XXVII Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy 

1. Środki ochrony prawnej określone w niniejszym dziale przysługują wykonawcy, 

uczestnikowi konkursu oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu 

zamówienia lub nagrody w konkursie oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku 

naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy PZP  

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie 

zamówienia lub ogłoszenia o konkursie oraz dokumentów zamówienia przysługują 

również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15 PZP oraz 

Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców. 

3. Odwołanie przysługuje na: 

1) niezgodną z przepisami ustawy czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu o 

udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy; 

2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia do której 

zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy; 

4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby. Odwołujący przekazuje kopię odwołania 

zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł 

on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. 

5. Odwołanie wobec treści ogłoszenia lub treści SWZ wnosi się w terminie 5 dni od dnia 

zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub treści SWZ na stronie 

internetowej. 

6. Odwołanie wnosi się w terminie: 



Nr postępowania:  PFiZP 271.1.2022 

43 

1) 5 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę 

jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji 

elektronicznej, 

2) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej 

podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż 

określony w pkt 1). 

7. Odwołanie w przypadkach innych niż określone w pkt 5 i 6 wnosi się w terminie 5 dni od 

dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć 

wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia 

8. Na orzeczenie Izby oraz postanowienie Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 

ustawy PZP, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga 

do sądu. 

9. W postępowaniu toczącym się wskutek wniesienia skargi stosuje się odpowiednio 

przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego o apelacji, 

jeżeli przepisy niniejszego rozdziału nie stanowią inaczej. 

10. Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie - sądu zamówień publicznych, 

zwanego dalej "sądem zamówień publicznych". 

11. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby, w terminie 14 dni od dnia doręczenia 

orzeczenia Izby lub postanowienia Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy 

PZP, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce 

pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - 

Prawo pocztowe jest równoznaczne z jej wniesieniem. 

12. Prezes Izby przekazuje skargę wraz z aktami postępowania odwoławczego do sądu 

zamówień publicznych w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania. 


