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Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. 

we Włocławku ,ul. Toruńska 146; 87-800 Włocławek; 

tel. 2301700; fax 2301701 
 

ogłasza postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego   
 

Renowacja sieci kanalizacyjnej w aglomeracji m. Włocławek – cz. 5 
 

INFORMACJE OGÓLNE 
 

1. Postępowanie jest prowadzone zgodnie z przepisami 11 września 2019 r. – Prawo zamówień 
publicznych (Dz.U. z 2019 r., poz. 2019, z późn. zm), w trybie przetargu nieograniczonego – 

art. 132 i nast. Ustawy PZP w zw. z art. 5 ust. 1 pkt. 2 oraz art. 376 ust. 1 pkt 1) i art. 378 ust. 1 

Ustawy PZP, przepisów wykonawczych wydanych na jej podstawie oraz niniejszej SWZ.  

2. Zamawiający, z uwagi na wykonywaną działalność jest uprawniony do stosowania przepisów 

artykułów Działu V w/w Ustawy, dotyczących zamówień sektorowych. 

3. Zamawiający skorzysta z możliwości przewidzianej w art. 139 ust.1 Ustawy PZP, tj. Zamawiający 

najpierw dokona badania i oceny ofert, a następnie dokona kwalifikacji podmiotowej Wykonawcy, 

którego oferta została najwyżej oceniona, w zakresie braku podstaw wykluczenia oraz spełniania 

warunków udziału w postępowaniu.  

4. Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej,  

stronie internetowej platformy zakupowej oraz na własnej stronie internetowej Zamawiającego.  

5. Zamawiający, przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia nie poinformował 

Wykonawców o planach i oczekiwaniach dotyczących zamówienia, oraz nie przeprowadził 

dialogu technicznego. 

I. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

1. Przedmiot zamówienia (zadanie pn „Renowacja sieci kanalizacyjnej w aglomeracji m. Włocławek -        

cz. 5” w ramach Projektu POIiŚ 2014-2020 pn. „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracji 

Włocławek III etap”) obejmuje zaprojektowanie i wykonanie renowacji i modernizacji istniejącej sieci 

kanalizacyjnej wraz ze studniami zlokalizowanej we Włocławku, na terenie aglomeracji Włocławek na 

wybranych odcinkach następujących ulic: Zbiegniewskiej, Mechaników, Wieniecka, Dojazdowa, 

Przyjemna, Żwirowa, Żurawia, Promienna, Toruńska, Topolowa, Piekarska, Przechodnia, Chocimska, 

Grunwaldzka, Spółdzielcza, POW, Słowackiego, Mickiewicza, Sasankowa, Borówkowa, Związków 

Zawodowych, Kolska, Mielęcińska, Liściasta, Orla, Wojska Polskiego, Wyszyńskiego, Okrzei. Łączna 

długość kanałów sanitarnych przewidzianych do renowacji wynosi około 6804  m oraz 208 szt. studni 

kanalizacyjnych przewidzianych do renowacji i 26 studni kanalizacyjnych planowanych do wymiany na 

nowe.  

Kanały i studnie wytypowane do modernizacji i przebudowy, zlokalizowane są głownie w drogach            

i pasach zieleni. Ze względu na gęstość zabudowy i duże natężenie ruchu w obrębie przedmiotowych 

ulic większość prac modernizacyjnych planowana jest do wykonania w głównej mierze metodą 
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bezwykopową za pomocą termoutwardzalnego rękawa uszczelniającego oraz na wybranych odcinkach 

metodą wykopu otwartego. 

Na wykonanie niniejszego zadania składa się 35 odcinków realizacyjnych: 

1. Odcinek nr 87 - ul. Zbiegniewskiej (na odcinku od ul. Wiejskiej do ul. Kaliskiej) 

2. Odcinek nr 88 - ul. Zbiegniewskiej (na odcinku od ul. Kaliskiej do ul. Kruszyńskiej) 

3. Odcinek nr 89 - ul. Żurawia (na odcinku od ul. Zbiegniewskiej do ul. Żurawiej 33) 

4. Odcinek nr 90 - ul. Mechaników (przy szkole PWSZ) - kanał sanitarny 

5. Odcinek nr 91 - ul. Wieniecka (na odcinku od ul. Wienieckiej 36 do ul. Wienieckiej 40) 

6. Odcinek nr 92 - ul. Dojazdowa (na odcinku od ul. Kaliskiej do ul. Kruszyńskiej) 

7. Odcinek nr 93 - ul. Przyjemna (na odcinku od ul. Wesołej do ul. Przyjemnej 4) 

8. Odcinek nr 94 - ul. Żwirowa (na odcinku od ul. Żwirowej 18 do ul. Żwirowej 22) 

9. Odcinek nr 96 - ul. Promienna (na odcinku od nr 5 do nr 11) 

10. Odcinek nr 97 - ul. Toruńska (kanały sanitarne pod ul. Toruńską na wysokości ul. Mechaników) 

11. Odcinek nr 98 - ul. Promienna (kanał sanitarny w kolektorze piętrowym łączący ul. Mechaników z 

ul. Promienną) 
12. Odcinek nr 99 - ul. Wieniecka (kanał sanitarny łączący ul. Chemików i ul. Energetyków) 

13. Odcinek nr 105 - ul. Topolowa 

14. Odcinek nr 106 - ul. Piekarska 

15. Odcinek nr 107 - ul. Przechodnia 

16. Odcinek nr 108 - ul. Toruńska (od nr 89 do 93b) 

17. Odcinek nr 109 - ul. Chocimska (od ul. Pogodnej do nr 14) 

18. Odcinek nr 110 - ul. Grunwaldzka (od ul. Pogodnej do ul. Bajecznej 6) 

19. Odcinek nr 111 - ul. Spółdzielcza (od ul. Starodębskiej do ul.POW) 

20. Odcinek nr 112 - ul. POW (od ul. Okrzei do torów kolejowych) 

21. Odcinek nr 113 - ul. Słowackiego 

22. Odcinek nr 114 - ul. Mickiewicza 

23. Odcinek nr 115 - ul. Sasankowa (od ul. Różanej do nr 35) 

24. Odcinek nr 116 - ul. Sasankowa (od nr 77A do nr 79A ) 

25. Odcinek nr 117 - ul. Sasankowa (od ul.Malinowej do nr 60) 

26. Odcinek nr 118 - ul. Borówkowa 

27. Odcinek nr 119 - ul. Związków Zawodowych (od ul. Stodólnej do ul. Młynarskiej) 

28. Odcinek nr 120 - ul. Kolska (odcinek w rejonie nr 12) 

29. Odcinek nr 121 - ul. Mielęcińska (od ul.Bartnickiej do nr 40) 

30. Odcinek nr 122 - ul. Mielęcińska (od ul. Skrajnej do ul. Dolnej) 

31. Odcinek nr 123 - ul. Liściasta (od Al.. Jana Pawła II do ul. Zachodniej) 

32. Odcinek nr 124 - ul. Orla 

33. Odcinek nr 125 - ul. Wojska Polskiego 

34. Odcinek nr 126 - ul. Wyszyńskiego 

35. Odcinek nr 127 - ul. Okrzei (kanał sanitarny nad rz. Zgłowiączką) 

 

2. Szczegółowy zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia opisany został w Tomie III i obejmuje m.in.: 

1) wykonanie dokumentacji projektowej i technicznej, określonej w Programie Funkcjonalno 

– Użytkowym, obejmującej w szczególności: 

a) opracowanie dokumentacji projektowej wymaganej celem uzyskania (o ile będą 
wymagane) przyjęcia przez właściwy organ zgłoszenia zamiaru wykonywania robót 

budowlanych / uzyskania ostatecznej decyzji Pozwolenia na Budowę (które wymagać 
będą takiej decyzji) zgodnie z przepisami ustawy Prawa Budowlanego wraz ze 

wszelkimi niezbędnymi opiniami, oświadczeniami właścicieli, uzgodnieniami             

i zatwierdzeniami, 
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b) opracowanie dokumentacji technicznej w oparciu o Program Funkcjonalno - 

Użytkowy w sposób zgodny z wymaganiami ustawy Prawo budowlane, innymi 

przepisami prawnymi i obowiązującymi Polskimi Normami, zasadami wiedzy 

technicznej, 

c) uzyskanie wszelkich wymaganych opinii, uzgodnień projektowych, w zakresie 

wynikającym     z przepisów oraz pozwoleń na realizację robót budowlanych. 

2) wykonanie robót budowlanych w oparciu o opracowaną przez Wykonawcę i zatwierdzoną 
przez Zamawiającego i Inspektora Nadzoru dokumentację projektową i techniczną oraz 

sprawowanie nadzoru autorskiego podczas realizacji Robót zgodnie z dokumentacją 
projektową,  

3) przywrócenie terenu do stanu przed rozpoczęciem robót budowlanych,  

4) opracowanie dokumentacji powykonawczej po zrealizowaniu robót budowlanych. 

W ramach kompleksowej realizacji przedmiotu zamówienia należy wykonać również wszelkie 

roboty – prace pomocnicze i towarzyszące, które są konieczne do prawidłowego wykonania 

robót ujętych w ofercie Wykonawcy, tj. organizacja i zabezpieczenie placu budowy oraz 

wszelkie prace przygotowawcze i porządkowe wraz z uporządkowaniem terenu po 

zakończeniu budowy. 

 

3. Nazwy i kody robót według kodu numerycznego słownika głównego Wspólnego Słownika Zamówień 

(CPV): 

 

Główny przedmiot: 

45 23 0000 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych    

i elektroenergetycznych, autostrad, lotnisk i kolei; wyrównanie terenu 

Dodatkowe przedmioty: 

45 23 2410 Roboty w zakresie kanalizacji ściekowej 

71 32 2200 Usługi projektowania rurociągów 

 

 

4. Termin wykonania zamówienia - w terminie do 13 miesięcy od daty zawarcia umowy na 

wykonanie przedmiotu zamówienia. Przez wykonanie przedmiotu zamówienia należy rozumieć 
ukończenie całości prac projektowych i robót budowlanych objętych zamówieniem, włącznie z 

podpisaniem protokołu odbioru ostatecznego całkowicie zrealizowanych robót.  

5. Informacje dodatkowe 

− Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 

− Zamawiający przewiduje możliwość udzielania wybranemu Wykonawcy zamówień            

o których mowa art. 214 ust. 1 pkt 7 i 8.Ustawy Pzp, w okresie 3 lat od dnia udzielenia 

zamówienia podstawowego polegających na powtórzeniu podobnych usług lub robót 

budowlanych zgodnych z przedmiotem zamówienia podstawowego o wartości nie większej 

niż 10 % zamówienia podstawowego. 

Zakres prac objętych ewentualnym zamówieniem podobnym może dotyczyć prac i robót 

budowlanych opisanych w Tomie III (PFU). 

Zamówienia o których mowa wyżej zostaną udzielone na warunkach analogicznych do 

tych wynikających ze wzoru Umowy, z zastrzeżeniem zmian ściśle związanych ze 

specyfiką danego zamówienia oraz wynikających ze zmian przepisów prawa oraz norm 

technicznych, czy też zmian czynników cenotwórczych, które miały miejsce pomiędzy 

dniem zawarcia umowy w sprawie zamówienia podstawowego a dniem zawarcia umowy   

w sprawie zamówienia podobnego. Wykonawca, przed zawarciem umowy zobowiązany 
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będzie złożyć oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, oraz                

o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania, a na żądanie Zamawiającego również 
dokumenty potwierdzające złożenie oświadczenia w zakresie nie szerszym niż                    
w postępowaniu o udzielenie zamówienia podstawowego.  

− Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 

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

− Zamawiający nie zastrzega możliwości ubiegania się o udzielenie zamówienia wyłącznie 

przez wykonawców, o których mowa w art. 94 ustawy. 

− Zamawiający nie nakłada obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych 

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

− Zamawiający wymaga od Wykonawcy lub Podwykonawcy zatrudnienia na podstawie 

umowy o pracę osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności w zakresie 

realizacji zamówienia według zasad opisanych we wzorze umowy w §4 ust. 6. 

− Zamawiający wymaga wskazania przez Wykonawcę w formularzu ofertowym części 

zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez 

Wykonawcę firm podwykonawców jeśli są znane. 

− Zamawiający nie wymaga złożenia oferty w postaci katalogów elektronicznych. 

− Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia. 

− Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji 

elektronicznej. 

II. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

 

1. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy nie podlegają 
wykluczeniu oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu. 

 

1.1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się 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) 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) charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 Kodeksu karnego, lub 

mające na celu popełnienie tego przestępstwa, 

f) pracy małoletnich cudzoziemców, 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, 
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lub za odpowiedni czyn zabroniony określony w przepisach prawa obcego; 

2) 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; 

3) wobec którego orzeczono zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne; 

4) jeżeli zamawiający może stwierdzić, na podstawie wiarygodnych przesłanek, że wykonawca 

zawarł z innymi wykonawcami porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji,              

w szczególności jeżeli należąc do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 

lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, złożyli odrębne oferty, oferty 

częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że wykażą,             
że przygotowali te oferty lub wnioski niezależnie od siebie; 

5) jeżeli, w przypadkach, o których mowa w art. 85 ust. 1, doszło do zakłócenia konkurencji 

wynikającego z wcześniejszego zaangażowania tego wykonawcy lub podmiotu, który należy   

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

o ochronie konkurencji i konsumentów, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji 

może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału            

w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 

1.2. Z postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający wykluczy wykonawcę: 
1) który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia 

społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w art. 108 ust. 1 pkt 3, 

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 ubezpieczenia społeczne lub 

zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie 

spłaty tych należności; 

2) który naruszył obowiązki w dziedzinie ochrony środowiska, prawa socjalnego lub prawa 

pracy: 

a) będącego osobą fizyczną skazanego prawomocnie za przestępstwo przeciwko środowisku, 

o którym mowa w rozdziale XXII Kodeksu karnego lub za przestępstwo przeciwko 

prawom osób wykonujących pracę zarobkową, o którym mowa w rozdziale XXVIII 

Kodeksu karnego, lub za odpowiedni czyn zabroniony określony w przepisach prawa 

obcego, 

b) będącego osobą fizyczną prawomocnie skazanego za wykroczenie przeciwko prawom 

pracownika lub wykroczenie przeciwko środowisku, jeżeli za jego popełnienie wymierzono 

karę aresztu, ograniczenia wolności lub karę grzywny, 

c) wobec którego wydano ostateczną decyzję administracyjną o naruszeniu obowiązków 

wynikających z prawa ochrony środowiska, prawa pracy lub przepisów o zabezpieczeniu 

społecznym, jeżeli wymierzono tą decyzją karę pieniężną; 
3) 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 lub 

wykroczenie, o którym mowa w pkt 2 lit. a lub b; 

4) 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; 
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5) 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; 

6) jeżeli występuje konflikt interesów w rozumieniu art. 56 ust. 2, którego nie można skutecznie 

wyeliminować w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy; 

7) 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; 

8) który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa wprowadził 

zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji, że nie podlega wykluczeniu, spełnia 

warunki udziału w postępowaniu lub kryteria selekcji, co mogło mieć istotny wpływ na 

decyzje podejmowane przez zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia,        

lub który zataił te informacje lub nie jest w stanie przedstawić wymaganych podmiotowych 

środków dowodowych; 

9) który bezprawnie wpływał lub próbował wpływać na czynności zamawiającego                   

lub próbował pozyskać lub pozyskał informacje poufne, mogące dać mu przewagę                 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia; 

10) który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje wprowadzające        

w błąd, co mogło mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez zamawiającego           

w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 

 

1.3. Podmiotowe środki dowodowe: 
1. Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty aktualne na dzień składania ofert 

oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 

w zakresie wskazanym przez Zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu lub w Specyfikacji 

Warunków Zamówienia. Informacje zawarte w oświadczeniu stanowią wstępne 

potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału            

w postępowaniu. Oświadczenie, o którym mowa wyżej, Wykonawca składa  w formie 

jednolitego dokumentu JEDZ wypełnionego zgodnie ze wzorem standardowego formularza 

określonego w rozporządzeniu Wykonawczym KE wydanym na podstawie art. 59 ust. 2 

dyrektywy 2014/24/UE – forma i sposób składania jednolitego dokumentu (JEDZ) wg. 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 przed wyborem najkorzystniejszej oferty wezwie wykonawcę, którego oferta 

została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni od 

dnia wezwania, podmiotowych środków dowodowych, określonych 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 16.02.2007 r. o ochronie 

konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2019 r. poz. 369), z innym wykonawcą, który złożył 

odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, 

albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami 

lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku   
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o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego 

do tej samej grupy kapitałowej; 

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) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego,                      

że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i opłat, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 

ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku 

zalegania z opłacaniem podatków lub opłat wraz z zaświadczeniem zamawiający żąda 

złożenia dokumentów potwierdzających, że odpowiednio przed upływem terminu składania 

wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu 

składania ofert wykonawca dokonał płatności należnych podatków lub opłat wraz                

z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych 

należności, 

4) zaświadczenia albo innego dokumentu właściwej terenowej jednostki organizacyjnej 

Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub właściwego oddziału regionalnego lub właściwej 

placówki terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego,         

że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne,     

w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed 

jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne 

lub zdrowotne wraz z zaświadczeniem albo innym dokumentem zamawiający żąda złożenia 

dokumentów potwierdzających, że odpowiednio przed upływem terminu składania 

wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu 

składania ofert wykonawca dokonał płatności należnych składek na ubezpieczenia 

społeczne lub zdrowotne wraz odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie 

w sprawie spłat tych należności; 

5) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie: 

a) art. 108 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych, 

zwanej dalej „ustawą”, 

b) art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy, dotyczącej orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie 

publiczne tytułem środka karnego, 

c) art. 109 ust. 1 pkt 2 lit. a ustawy, 

d) art. 109 ust. 1 pkt 2 lit. b ustawy, dotyczącej ukarania za wykroczenie, za które 

wymierzono karę aresztu, 

e) art. 109 ust. 1 pkt 3 ustawy, dotyczącej skazania za przestępstwo lub ukarania               

za wykroczenie, za które wymierzono karę aresztu – sporządzonej nie wcześniej niż      
6 miesięcy przed jej złożeniem; 

6) oświadczenie Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w akapicie 1.1 i 1.2 

niniejszego rozdziału, a niepotwierdzone wyżej wymienionymi dokumentami. 

5. Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie 

zamówienia, Zamawiający może na każdym etapie postępowania, w tym na etapie składania 

ofert podlegających negocjacjom lub niezwłocznie po ich złożeniu, wezwać wykonawców do 

złożenia wszystkich lub niektórych podmiotowych środków dowodowych, jeżeli wymagał 

ich złożenia w ogłoszeniu o zamówieniu lub dokumentach zamówienia, aktualnych na dzień 

ich złożenia, 

6. Jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio podmiotowe środki 

dowodowe nie są już aktualne, zamawiający może w każdym czasie wezwać wykonawcę lub 

wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych podmiotowych środków dowodowych, 
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aktualnych na dzień ich złożenia. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania 

poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast:  

1) informacji z Krajowego Rejestru Karnego  - składa informację z odpowiedniego rejestru, 

takiego jak rejestr sądowy, albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny 

dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym 

wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, w zakresie, o którym mowa w ust 4 pkt 

5 powyżej; 

2) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że 

wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i opłat, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 

ustawy, o którym mowa w ust 4 pkt 3 powyżej, zaświadczenia albo innego dokumentu 

potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia 

społeczne lub zdrowotne, o których mowa w ust 4 pkt 4 powyżej , lub odpisu albo 

informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji             

o Działalności Gospodarczej, o których mowa w ust 4 pkt 2 powyżej - składa dokument lub 

dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce 

zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: 

a) nie naruszył obowiązków dotyczących płatności podatków, opłat lub składek na 

ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, 

b) 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. 

Dokument, o którym mowa pkt 1 powyżej, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 

miesięcy przed jego złożeniem. Dokumenty, o których mowa w pkt 2, powinny być 
wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem. 

7. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się 
dokumentów, o których mowa w ust. 6, lub gdy dokumenty te nie odnoszą się do wszystkich 

przypadków, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1 i 4, art. 109 ust. 1 pkt 1, 2 lit. a i b oraz 

pkt 3 ustawy, 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.  

8. Zamawiający nie wzywa do złożenia podmiotowych środków dowodowych, jeżeli: 

− może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności 

rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17.02.2005 r. o informatyzacji 

działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, o ile wykonawca wskazał             

w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 p.z.p dane umożliwiające dostęp do tych 

środków; 

− podmiotowym środkiem dowodowym jest oświadczenie, którego treść odpowiada 

zakresowi oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1. 

9. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia podmiotowych środków dowodowych, które 

zamawiający posiada, jeżeli wykonawca wskaże te środki oraz potwierdzi ich prawidłowość 
i aktualność. 

10. W zakresie nieuregulowanym ustawą  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 
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podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich 

może żądać zamawiający od wykonawcy oraz rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów            

z dnia  31 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. 

11. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, 

przedstawia także, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz 

odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim 

wykonawca powołuje się na jego zasoby:  

− jednolite dokumenty dotyczące tych podmiotów. Oświadczenia podmiotów 

udostępniających potencjał składane na formularzu JEDZ powinny mieć formę dokumentu 

elektronicznego, podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez każdego     

z nich w zakresie w jakim potwierdzają okoliczności, o których mowa w treści  ustawy. 

− Zamawiający żądał będzie od wykonawcy (tego którego oferta zostanie najwyżej 

oceniona), który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów przedstawienia w 

odniesieniu do tych podmiotów dokumentów potwierdzających brak podstaw do 

wykluczenia wymienionych w rozdziale II  SWZ. 

12. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy. Zamawiający 

wymaga wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, której wykonanie zamierza 

powierzyć podwykonawcy i podania przez Wykonawcę firm podwykonawców. 

Zamawiający stawia wymóg, aby Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części 

zamówienia podwykonawcom (ale nie polega na zasobach tych podwykonawców) wykazał 

brak istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu i złożył JEDZ 

dotyczący podwykonawców. 

13. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, jednolity 

dokument składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. 

Oświadczenia podmiotów składających ofertę wspólnie składane na formularzu JEDZ 

powinny mieć formę dokumentu elektronicznego, podpisanego kwalifikowanym podpisem 

elektronicznym przez każdego z nich w zakresie w jakim potwierdzają wymagane 

okoliczności SWZ. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału oraz brak 

podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie 

warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. 
 

 

2. Szczegółowe warunki udziału w postępowaniu. 
1. Warunek sytuacji ekonomicznej lub finansowej Wykonawcy. Zamawiający wymaga, aby: 

a) brak wymagań odnośnie minimalnych rocznych przychodów Wykonawcy w obszarze 

objętym zamówieniem. 

b) Wykonawca posiadał środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości nie 

niższej niż 5 000 000,00 złotych netto. 

W przypadku składania oferty wspólnej ww. warunek musi spełniać jeden lub wspólnie 

wszyscy Wykonawcy w ramach konsorcjum. 

c) Wykonawca był ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej 

działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie niższą niż 
5 000 000,00 złotych. 

W przypadku składania oferty wspólnej ww. warunek musi spełniać  co najmniej jeden 

z Wykonawców w całości. 

W przypadku złożenia przez Wykonawców dokumentów zawierających dane w innych 

walutach niż PLN, Zamawiający, jako kurs przeliczeniowy tej waluty przyjmie średni 

kurs Narodowego Banku Polskiego (NBP) opublikowany na dzień wystawienia 
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dokumentu. Kursy walut dostępne są pod następującym adresem internetowym: 

http://www.nbp.pl/home.aspx?f=/statystyka/kursy.html. Jeśli w dniu wystawienia 

dokumentu nie była opublikowana tabela średnich kursów NBP, zastosowany zostanie 

kurs z ostatniej tabeli kursów średnich opublikowanej bezpośrednio przed dniem 

wystawienia dokumentu. 

2. Warunek zdolności technicznej lub zawodowej. 

1) Zamawiający wymaga aby Wykonawca w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem 

terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym 

okresie, wykonał: 

a) przynajmniej dwa zamówienia na roboty budowlane (w tym co najmniej jedno                   

w systemie zaprojektuj i wybuduj), polegające na przebudowie/remoncie 

/modernizacji/renowacji, metodą bezwykopową w technologii rękawa 

termoutwardzalnego (np. CIPP), sieci kanalizacyjnych zlokalizowanych w terenie 

zurbanizowanym o łącznej długości co najmniej 2500 mb i średnicy minimum 200 

mm, oraz przebudowie/remoncie /modernizacji/renowacji, metodą wykopową, 
sieci kanalizacyjnych zlokalizowanych w terenie zurbanizowanym o łącznej 

długości co najmniej 500 mb i średnicy minimum 200 mm,  

b) przynajmniej jedno zamówienie na roboty budowlane  polegające na 

przebudowie/remoncie/modernizacji/renowacji metodą bezwykopową w 

technologii rękawa termoutwardzalnego (np. CIPP) syfonu pod kanałem lub 

korytem cieku (np. rzeki) o średnicy minimum 500 mm i długości co najmniej 50 

mb. 

2)  Zamawiający wymaga, aby Wykonawca posiadał średnioroczne zatrudnienie 

pracowników w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wyznaczonym na składanie 

ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie, co 

najmniej 35 pracowników w każdym roku.  

3) Zamawiający wymaga aby Wykonawca skierował do realizacji zamówienia 

publicznego następujące osoby: 

 Kierownik budowy, posiadający: 
− uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, 

instalacji i urządzeń: wodociągowych i kanalizacyjnych, cieplnych, 

wentylacyjnych, gazowych do kierowania robotami budowlanymi bez 

ograniczeń lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane w zakresie 

sieci i instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych, które zostały wydane na 

podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub uprawnienia 

równoważne. 
− co najmniej 5 lat doświadczenia zawodowego, w tym co najmniej 2 lata 

doświadczenia jako kierownik budowy przy budowie/przebudowie 

/remoncie/modernizacji/renowacji metodą bezwykopową co najmniej 2 

systemów kanalizacyjnych w terenie zurbanizowanym. 

 

 Projektant branży sanitarnej, posiadający:  
− uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności 

instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń: wodociągowych               

i kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, lub odpowiadające 

im ważne uprawnienia budowlane w zakresie sieci i instalacji 

wodociągowych i kanalizacyjnych, które zostały wydane na podstawie 

wcześniej obowiązujących przepisów lub uprawnienia równoważne: 
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− co najmniej 5 letnie doświadczenie w projektowaniu w ramach posiadanych 

uprawnień: 
− wykonanie co najmniej dwóch dokumentacji projektowych budowy/ 

przebudowy/remontu/modernizacji/renowacji systemów kanalizacyjnych    

w terenie zurbanizowanym. 

 

Wymieniony powyżej skład personelu Wykonawcy należy traktować, jako 

minimalne wymagania Zamawiającego i nie wyczerpuje on całości personelu 

niezbędnego dla rzetelnego wypełnienia obowiązków Wykonawcy. Wykonawca 

powinien dostarczyć ww. osobom niezbędne wsparcie i pomoc ze strony innych 

specjalistów, która może być niezbędna do właściwego wykonania przedmiotu 

zamówienia. Koszty operacyjne i wynagrodzenie całego personelu muszą być 
zawarte w cenie oferty. 

Ilekroć Zamawiający wymaga określonych uprawnień budowlanych na podstawie 

aktualnie obowiązującej ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst 

jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 – dalej „ustawa PB”), wraz rozporządzeniami 

wykonawczymi; rozumie przez to również odpowiadające im ważne uprawnienia 

budowlane, wydane na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów prawa lub 

odpowiednich przepisów prawa państw członkowskich Unii Europejskiej, 

Konfederacji Szwajcarskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia 

o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, 

którzy nabyli prawo do wykonywania określonych zawodów regulowanych lub 

określonych działalności, jeżeli te kwalifikacje zostały uznane na zasadach 

przewidzianych w ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania 

kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej  

(Dz. U. z 2020 , poz. 220).   

 

3. Informacja dla wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (spółki 
cywilne/ konsorcja) 

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

Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do 

reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo 

winno być załączone do oferty.  

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

oświadczenia, o których mowa w Rozdziale III SWZ, składa każdy z wykonawców. 

Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału 

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

w postępowaniu. 

3) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty 

oświadczenie, z którego wynika, które roboty/usługi  wykonają poszczególni wykonawcy. 

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

składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. 

 

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

zdolnościach technicznych lub zawodowych podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie 

od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych. 

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

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

dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy 

środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował 

niezbędnymi zasobami tych podmiotów. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 3 do SWZ – 

dołączony do oferty. 

Zamawiający ocenia, czy udostępniane wykonawcy przez podmioty udostępniające zasoby 

zdolności techniczne lub zawodowe, lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, 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.  

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 . 

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 . 

Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających 

zasoby, przedstawia, wraz z oświadczeniem, o którym mowa w Rozdziale III 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 dowodowych środkach podmiotowych. 

III. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY 

1. Treść oferty musi odpowiadać treści Specyfikacji Warunków Zamówienia. 

1.1. Wykonawcy zobowiązani są zapoznać się dokładnie z treścią niniejszej SWZ i przygotować 
ofertę zgodnie z wymaganiami w niej określonymi.  

2. Wykonawcy ponoszą koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty bez zwrotu ze strony 

Zamawiającego. Składanie ofert przez www.platformazakupowa.pl jest dla Wykonawców 
całkowicie bezpłatna. 

3. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim na dedykowanej elektronicznej Platformie 

Zakupowej (dalej, jako „Platforma”) pod adresem 

https://platformazakupowa.pl/mpwik_wloclawek– w zakładce „POSTĘPOWANIA” i pod 

nazwą wskazaną w tytule SWZ. 

Wymagania techniczne i organizacyjne, związane z wykorzystaniem Platformy, zostały 

przedstawione w niniejszym rozdziale – pkt 3a - 3g. 

a. W postępowaniu o udzielenia zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami 

odbywa się w formie elektronicznej przy użyciu Platformy (www.platformazakupowa.pl). 

b. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania oraz odbierania dokumentów elektronicznych 

kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu zostały opisane 

w Regulaminie korzystania z Platformy (http://platformazakupowa.pl/strona/1-regulamin). 

Składając ofertę Wykonawca akceptuje Regulamin platformazakupowa.pl dla Użytkowników 

(Wykonawców). 
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c. Korzystanie z Platformy oznacza każdą czynność Użytkownika (Wykonawcy), która prowadzi do 

zapoznania się przez niego z treściami zawartymi na platformazakupowa.pl, z zastrzeżeniem 

postanowień §4 Regulaminu. 

d. Korzystanie z Platformy odbywać może się wyłącznie na zasadach i w zakresie wskazanym          

w Regulaminie. 

e. Usługodawca (Operator Platformy) dołoży starań, aby korzystanie z Platformy było możliwe dla 

Użytkowników Internetu z użyciem popularnych przeglądarek internetowych, systemów 

operacyjnych, typów urządzeń oraz typów połączeń internetowych. Minimalne wymagania 

techniczne umożliwiające korzystanie ze strony www.platformazakupowa.pl to: przeglądarka 

internetowa Internet Explorer, Chrome, FireFox w najnowszej dostępnej wersji, z włączoną 
obsługą języka Javascript, akceptująca pliki typu „cookies” oraz łącze internetowe                           

o przepustowości, co najmniej 256 kbit/s. www.platformazakupowa.pl jest zoptymalizowana do 

minimalnej rozdzielczości ekranu 1024x768 pikseli. 

f. Zamawiający jednocześnie informuje, że posiadanie konta na Platformie jest dobrowolne,                 

a złożenie oferty w przetargu nie jest możliwe bez posiadania konta pod rygorem odrzucenia 

oferty. 

g. Usługodawca (Operator Platformy) oświadcza, że publiczny charakter sieci Internet i korzystanie   

z usług świadczonych drogą elektroniczną wiązać może się z zagrożeniem pozyskania                      

i modyfikowania danych Użytkowników przez osoby nieuprawnione, dlatego Użytkownicy 

powinni stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują wskazane wyżej zagrożenia.   

W szczególności stosować programy antywirusowe i chroniące tożsamość korzystających z sieci 

Internet. Usługodawca nigdy nie zwraca się do Użytkownika z prośbą o udostępnienie mu              

w jakiejkolwiek formie hasła. 

h. Na stronie Platformy znajduje się ponadto Instrukcja dla Wykonawców zawierająca: 

- informacje ogólne, 

- informacje dot. sposobu i formy złożenia oferty, 

- sposobu komunikowania się Zamawiającego z Wykonawcami (nie dotyczy składania ofert), 

- informacje dot. sposobu otwarcia ofert na www.platformazakupowa.pl, 

i. W przypadku pytań dotyczących funkcjonowania i obsługi technicznej Platformy, prosimy             

o skorzystanie z pomocy Centrum Wsparcia Klienta, które udziela wszelkich informacji 

związanych z procesem składania ofert, rejestracji czy innych aspektów technicznych Platformy, 

dostępne codziennie od poniedziałku do piątku w godz. 7.00 do 17.00 pod nr tel. 22 101-02-02. 

4. Składanie oferty. 

4.1 Wykonawca przedstawi ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszej SWZ poprzez 

wypełnienie i podpisanie: 

a. Formularza „Oferta” (Załącznik nr 1 do SWZ); 

b. załączników do „Oferty”, o ile występują w danym postępowaniu i zawiera je SWZ np. 

zobowiązanie podmiotu zasobu, wadium wymagane na etapie składania oferty (w tym m.in. 

wypełniona Tabela cen – zał.7);  

c. Jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (JEDZ); 

d. Pełnomocnictw do reprezentowania Wykonawcy (Wykonawców występujących wspólnie), o 

ile ofertę składa pełnomocnik. 

4.2. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę za pośrednictwem Platformy. Platforma 

szyfruje oferty w taki sposób, aby nie było można zapoznać się z ich treścią do terminu 

otwarcia ofert. 

4.3. Oferta wraz z załącznikami musi być sporządzona z zachowaniem postaci elektronicznej, a do 

danych zawierających dokumenty tekstowe, tekstowo-graficzne lub multimedialne stosuje się 
formaty plików opisane w Załączniku nr 2 do rozporządzenia Rady Ministrów z 12.04.2012 r. 

w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów 
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publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla 

systemów teleinformatycznych (Dz.U. 2017 poz. 2247). 

4.4. Zamawiający wymaga złożenia oferty w formatach: word, xls, pdf, rtf. Pojemność katalogu 

zawierającego ofertę nie winien przekraczać 100 MB – pod rygorem odrzucenia oferty. 

4.5. Oferta musi być sporządzona w języku polskim i podpisana przez osobę(y) upoważnioną(e) do 

reprezentowania Wykonawcy. Wszelkie czynności Wykonawcy związane ze złożeniem 

wymaganych dokumentów (w tym m.in.: składanie oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy, 

poświadczenie kopii dokumentów za zgodność z oryginałem) muszą być dokonywane przez 

osobę(y) reprezentującą(e) Wykonawcę zgodnie z zasadami reprezentacji wskazanymi we 

właściwym rejestrze. 

4.6. W przypadku dokonywania czynności związanych ze złożeniem wymaganych dokumentów 

przez osobę(y) nie wymienioną(e) w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) 

Wykonawcy do oferty należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo w formie oryginału 

dokumentu elektronicznego podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym. 

Pełnomocnictwo powinno być opatrzone datą wystawienia, określać termin jego 

obowiązywania i zakres umocowania. 

4.7. Oferty oraz jej załączniki, w tym jednolity dokument zamówienia , sporządza się pod rygorem 

nieważności, w postaci elektronicznej i opatruje się kwalifikowanym podpisem 

elektronicznym. 

4.8. Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać ofertę. Sposób 

zmiany i wycofania oferty został opisany w Instrukcji dla Wykonawców dostępnej na 

Platformie Zakupowej. Wykonawca po upływie terminu do składania ofert nie może 

skutecznie dokonać zmiany ani wycofać złożonej oferty. 

5. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii 

dokumentów lub oświadczeń musi być zgodny z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu 

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 (Dz. U. poz. 2452) oraz 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 (Dz. U. poz. 2415). 

6. Wymagane dokumenty: 

 

1.1 Formularz Ofertowy 

1.2 Dowód wniesienia wadium 

1.3 Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby - stosownie 

1.4 
Formularz Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia – Wykonawca                   

i stosownie Podwykonawcy, podmioty udostępniające zasoby 

1.5 Pełnomocnictwo - stosownie 

1.6 Wypełniona Tabela cen 

7. Jeśli oferta zawiera informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 

16.04.1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 ze zm.), 

Wykonawca powinien nie później niż w terminie składania ofert, zastrzec, że nie mogą one być 
udostępnione oraz wykazać, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. 

Wykonawca, w celu utrzymania w poufności tych informacji, przekazuje je w wydzielonym             

i odpowiednio oznaczonym pliku. 
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IV. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT 

 

1. Ofertę wraz ze wszystkimi wymaganymi oświadczeniami i dokumentami, należy złożyć za 

pośrednictwem Platformy na stronie danego postępowania, znajdującej się pod adresem 

wskazanym na stronie internetowej https://platformazakupowa.pl/mpwik_wloclawek. 
 

najpóźniej w dniu 18.05.2021 r. do godz. 11:00 

 

2. Po upływie terminu złożenie oferty na Platformie nie będzie możliwe. 

3. Jeżeli oferta zostanie złożona w inny sposób niż wyżej opisano, Zamawiający dokona jej 

odrzucenia.  

4. Zamawiający nie przewiduje możliwości złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych 

lub dołączenia katalogów elektronicznych do oferty, w sytuacji określonej w art. 93 ustawy. 

V. TERMIN OTWARCIA ZŁOŻONYCH OFERT 

1) Komisja przetargowa dokona otwarcia ofert w dniu: 

 

18.05.2021 r. o godz. 11:30 
 

w siedzibie Zamawiającego, tj. we Włocławku przy ul. Toruńskiej 146 w pokoju nr 31. 

VI. PUBLICZNE OTWARCIE OFERT 

1. Wykonawca może złożyć jedną ofertę. Treść oferty musi odpowiadać Specyfikacji Warunków 

Zamówienia. 

2. Otwarcie ofert na Platformie dokonywane jest poprzez kliknięcie przycisku “Odszyfruj oferty”   

i otwarcie ofert. Otwarcie ofert, za wyjątkiem informacji oznaczonych jako tajemnica 

przedsiębiorstwa jest jawne, a Wykonawcy mogą uczestniczyć w sesji otwarcia ofert. 

3. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający na swojej stronie internetowej poda kwotę, 
jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.  

4. Przewodniczący Komisji Przetargowej ogłosi publicznie pełne nazwy i adresy wszystkich 

Wykonawców, informacje dotyczące ceny złożonych ofert, terminu wykonania zamówienia, 

okresu gwarancji oraz proponowane warunki płatności. 

5. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie internetowej 

https://platformazakupowa.pl/mpwik_wloclawek informacje dotyczące: 

a)   kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia; 

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

c)   ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w 

ofertach. 

6. Dalsze czynności Komisji odbędą się bez udziału Wykonawców. 

7. Komisja nie będzie prowadzić żadnych negocjacji z Wykonawcami. W toku badania i oceny 

ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. 

8. Zamawiający poprawi w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie oraz oczywiste omyłki 

rachunkowe  

z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek oraz inne omyłki 

polegające na niezgodności oferty ze SWZ niepowodujące istotnych zmian w treści oferty, 

niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona. 
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VII. WADIUM 

Zamawiający odstępuje od wymogu wniesienia wadium 

VIII. ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 

1. Od Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, przed podpisaniem 

umowy wymagane będzie wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy           

w wysokości 3 % ceny oferty brutto. 

2. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego 

wykonania umowy oraz pokryciu roszczeń z tytułu rękojmi.  

3. Zabezpieczenie może być wnoszone, według wyboru Wykonawcy, w jednej lub w kilku 

następujących formach:    

 pieniądzu,  

 poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – 

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

 gwarancjach bankowych,  

 gwarancjach ubezpieczeniowych,  

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

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

4. Zabezpieczenie w formie innej niż pieniądz należy wnieść w formie oryginału.  

5. Poręczenie, gwarancja lub inny dokument stanowiący formę zabezpieczenia należytego 

wykonania umowy winny zawierać stwierdzenie, że na pierwsze pisemne żądanie 

Zamawiającego wzywające do zapłaty kwot      z tytułu nienależytego wykonania umowy, 

zgodnie z warunkami umowy, następuje jego bezwarunkowa wypłata bez jakichkolwiek 

zastrzeżeń ze strony gwaranta/poręczyciela.   

6. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaca przelewem na rachunek 

bankowy wskazany przez Zamawiającego.  

7. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu, Wykonawca może – w uzgodnieniu               

z Zamawiającym – zaliczyć kwotę wadium na poczet zabezpieczenia.  

8. Zabezpieczenie wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na oprocentowanym 

rachunku bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu               

z odsetkami wynikającymi  z umowy rachunku bankowego, na którym było ono 

przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej 

za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy.  

9. W trakcie realizacji umowy, Wykonawca może za zgodą Zamawiającego dokonać zmiany 

formy zabezpieczenia na jedną lub kilka form, o których mowa wyżej.  

10. Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia      

i bez zmniejszenia jego wysokości.  

11. Zamawiający zwraca 70 % zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania 

zamówienia  i uznania go przez Zamawiającego za należycie wykonane tj. po wystawieniu 

Końcowego Protokołu Odbioru Robót. 

12. Kwota w wysokości 30 % zabezpieczenia, pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń           

z tytułu rękojmi za wady lub gwarancji, zostanie zwrócona nie później niż w 15 dniu po 

upływie okresu rękojmi za wady lub gwarancji. 
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IX. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTY  

1. Cenę oferty należy ustalić w oparciu o opis przedmiotu zamówienia, wymagania SWZ oraz 

obowiązujące normy, przepisy i wiedzę budowlaną. 
2. Poza zakresem prac określonym w SWZ, Wykonawca zobowiązany jest wykonać i w cenie 

oferty ująć koszt wszelkich innych prac, usług i czynności określonych w SWZ, oraz tam nie 

określonych, a koniecznych do wykonania zamówienia i przewidywalnych na etapie składania 

oferty.   

3. Jeżeli cena ryczałtowa podana liczbą nie odpowiada cenie ryczałtowej podanej słownie, 

właściwa jest cena ryczałtowa podana liczbowo. 

4. Wykonawca określi w formularzu oferty cenę brutto, która stanowić będzie wynagrodzenie 

ryczałtowe za realizację całego przedmiotu zamówienia, podając ją w zapisie liczbowym             

i słownie, z dokładnością do grosza, a także w rozbiciu na wartość netto i wysokość podatku 

VAT.  

5. Cena oferty musi obejmować kompletne wykonanie zadania, w tym koszty:  

− wykonania robót podstawowych,    

− wykonania dokumentacji projektowej, 

− obowiązujący podatek VAT.  

6. Wyliczeń dla obliczenia ceny oferty należy dokonywać z zaokrągleniem do dwóch miejsc po 

przecinku, przy czym końcówki od 1 do 4 należy zaokrąglić w dół, a od 5 do 9 w górę. 

X. KRYTERIA OCENY OFERT  

1. Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria i ich 

znaczenie: 

 

 

l.p. 

 

Kryterium 

Znaczenie 

procentowe 

kryterium 

Maksymalna ilość 
punktów jakie może 

otrzymać oferta 

za dane kryterium 

1)  Cena ( C ) 95% 95 punktów 

2)  Okres gwarancji (G) 5% 5 punktów 

 
2. Zasady oceny ofert: 

a) kryterium „Cena” (C). 

 

W przypadku kryterium „Cena" oferta otrzyma zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku ilość 
punktów wynikającą z działania: 

Pi (C) = 
Cmin 

x 95% x 100 
Ci 

gdzie: 

 

Pi(C) ilość punktów jakie otrzyma oferta "i" za kryterium „Cena"; 

Cmin najniższa cena spośród wszystkich ważnych i nieodrzuconych ofert; 

Ci cena oferty ocenianej“i”; 

 

b) kryterium „Okres gwarancji” (G). 



 Specyfikacja Warunków Zamówienia – TOM I – Instrukcja Dla Wykonawcy 

 

 21 

W przypadku kryterium „Okres gwarancji” oferta otrzyma ilość punktów wg następującej zasady: 

gwarancja w przedziale od 24 do 36 miesięcy  – 1 punkt, 

gwarancja w przedziale od 37 do 47 miesięcy – 2 punkty, 

gwarancja w przedziale od 48 do 53 miesięcy – 3 punkty, 

gwarancja w przedziale od 54 do 59 miesięcy – 4 punkty, 

gwarancja w przedziale 60 i więcej miesięcy – 5 punktów. 

Oceną końcową będzie suma punktów z kryterium „Cena” ( C ) i „Okres gwarancji” ( G). 
 

Pi = Pi(C) + Pi(G) 
 

Niniejsze zamówienie zostanie udzielone temu Wykonawcy, którego oferta uzyska najwyższą 
liczbę punktów w ostatecznej ocenie punktowej. 

XI. TRYB UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ 

1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków 

Zamówienia w sposób określony w rozdziale XVIII SWZ. 

2. Wszystkie wątpliwości Zamawiający wyjaśni niezwłocznie, jednak nie później niż 6 dni przed 

upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SWZ wpłynie 

do Zamawiającego nie później niż 7 dni przed upływem terminu składania ofert. 
3. 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.. 

4. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym 

mowa  

w punkcie 2. 

5. Treść wszystkich pytań i udzielonych odpowiedzi, Zamawiający zamieści na stronie internetowej, 

na której udostępniana jest SWZ, tj: https://platformazakupowa.pl/mpwik_wloclawek, bez 

ujawniania źródła zapytania.  

6. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert 

zmienić treść Specyfikacji Warunków Zamówienia. Dokonaną zmianę treści specyfikacji 

Zamawiający udostępnia na stronie internetowej, na której udostępniana jest SWZ, tj. 

https://platformazakupowa.pl/mpwik_wloclawek. 
7. Jeżeli zmiana treści Specyfikacji Warunków Zamówienia prowadzić będzie do zmiany treści 

ogłoszenia o zamówieniu Zamawiający przekaże Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej 

sprostowanie, ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji. 

8. W przypadku gdy zmiany treści SWZ są istotne dla sporządzenia oferty lub wymagają od 

wykonawców dodatkowego czasu na zapoznanie się ze zmianą SWZ i przygotowanie ofert, 

Zamawiający przedłuży termin składania ofert o czas niezbędny na zapoznanie się ze zmianą SWZ 

i przygotowanie oferty. Dokonaną zmianę treści SWZ Zamawiający udostępnia na stronie 

internetowej prowadzonego postępowania. tj. https://platformazakupowa.pl/mpwik_wloclawek. 

XII. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 

 
1. Wykonawca jest związany złożoną ofertą przez okres 90 dni od ostatecznego terminu otwarcia 

ofert, to jest do dnia 15.08.2021 r. 
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2. W przypadku gdy wybór najkorzystniejszej oferty nie nastąpi przed upływem terminu związania 

ofertą, o którym mowa w ust. 1, Zamawiający przed upływem terminu związania ofertą, zwróci się 
jednokrotnie do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o wskazywany 

przez niego okres, nie dłuższy niż 60 dni..  

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

XIII. WYBÓR OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ 

 

Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada zasadom określonym w 

ustawie Prawo zamówień publicznych i w Specyfikacji Warunków Zamówienia oraz została 

uznana za najkorzystniejszą wg kryteriów podanych w rozdziale X. 

Zamawiający najpierw dokona badania i oceny ofert, a następnie dokona kwalifikacji podmiotowej 

wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, w zakresie braku podstaw wykluczenia 

oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu- procedura odwrócona. 

XIV. OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU 

 

1. Zamawiający informuje niezwłocznie wykonawców, którzy złożyli oferty, o: 

a) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce 

zamieszkania i adres, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności wykonawcy, którego 

ofertę wybrano, oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania             

i adresy, jeżeli są miejscami wykonywania działalności wykonawców, którzy złożyli oferty,    

a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację, 
b) wykonawcach, którzy zostali wykluczeni, 

c) wykonawcach, których oferty zostały odrzucone i powodach odrzucenia ofert,  

d) unieważnieniu postępowania - podając uzasadnienie faktyczne i prawne. 

2.  Zamawiający udostępni informacje, o których mowa w 1a i 1d na stronie danego postępowania, 

znajdującej się pod adresem wskazanym na stronie internetowej 

https://platformazakupowa.pl/mpwik_wloclawek. 

3. Zamawiający nie później niż w terminie 30 dni od dnia zawarcia umowy przekazuje ogłoszenie o 

udzieleniu zamówienia Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej. 

XV. UNIEWAŻNIENIA POSTĘPOWANIA 

1. Zamawiający unieważni postępowanie o udzielenie zamówienia w przypadku wystąpienia 

przesłanek określonych w art. 255-256 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

2. Zamawiający unieważni postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli środki publiczne, które 

zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości zamówienia, nie zostały mu 

przyznane. 

3. O unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Zamawiający zawiadamia 

równocześnie wykonawców, którzy złożyli oferty - podając uzasadnienie faktyczne i prawne.  

4. Zamawiający udostępnia niezwłocznie informacje, o których mowa w ust. 1, na stronie 

internetowej prowadzonego postępowania. 
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XVI. TRYB OGŁOSZENIA WYNIKÓW I ZAWARCIA UMOWY 

1. Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie określonym w art.  

264 ustawy Pzp, właściwym dla przedmiotowego zamówienia. 

2. Treść umowy musi być zgodna z załączonym wzorem. 

3. Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, będzie uchylał się od 

zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego lub nie będzie wnosił wymaganego 

zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zamawiający może dokonać ponownego badania i 

oceny ofert spośród ofert pozostałych w postępowaniu wykonawców oraz wybrać 
najkorzystniejszą ofertę albo unieważnić postępowanie.  

4. Informację o terminie zawarcia umowy Zamawiający udostępni na stronie internetowej 

https://platformazakupowa.pl/mpwik_wloclawek. 

XVII. ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ 

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 p.z.p.  

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 p.z.p. 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 Zamawiającemu odwołanie 

wniesione w formie elektronicznej albo postaci elektronicznej albo kopię tego odwołania, 

jeżeli zostało ono wniesione w formie pisemnej, przed upływem terminu do wniesienia 

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

terminu. Domniemywa się, że zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed 

upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przekazanie odpowiednio odwołania albo jego 

kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji 

elektronicznej. . 

5.  Odwołanie wobec treści ogłoszenia lub dokumentów zamówienia wnosi się w terminie 10 

dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w DUUE lub treści SWZ na stronie internetowej. 

6. Odwołanie wnosi się w terminie: 

1) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę 
jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji 

elektronicznej, 

2) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę 
jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w pkt 

1). 
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7. Odwołanie w przypadkach innych niż określone w pkt 5 i 6 wnosi się w terminie 10 dni od 

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

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

p.z.p., stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. 

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

ustawy z dnia 17.11.1964 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 

p.z.p., przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce 

pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23.11.2012 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. 

XVIII.   SPOSÓB POROZUMIEWANIA SIĘ Z ZAMAWIAJĄCYM 

1. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim w formie elektronicznej za pośrednictwem 

Platformy Zakupowej (dalej jako „Platforma”) pod adresem: https://platformazakupowa.pl. 

2. Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w tym wszelkie oświadczenia, wnioski, 

zawiadomienia oraz informacje, przekazywane są w formie elektronicznej za pośrednictwem 

Platformy i formularza „Wyślij wiadomość” znajdującego się na stronie danego postępowania. 

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

się datę ich przesłania za pośrednictwem platformy poprzez kliknięcie przycisku  „wyślij 
wiadomość” po których pojawi się komunikat, że wiadomość została wysłana do 

Zamawiającego. 

3. Zamawiający z Wykonawcami będzie przekazywał informacje w formie elektronicznej za 

pośrednictwem Platformy. Informacje dotyczące odpowiedzi na pytania, zmiany SWZ, zmiany 

terminu składania i otwarcia ofert zamawiający będzie zamieszczał na platformie    w sekcji 

“Komunikaty”. 

4. Korespondencja, której zgodnie z obowiązującymi przepisami adresatem jest konkretny 

Wykonawca będzie przekazywana w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy do 

tego konkretnego Wykonawcy. 

5. Zamawiający, zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 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 (Dz. U. z 2020r. poz. 2452), określa 

niezbędne wymagania sprzętowo - aplikacyjne umożliwiające pracę na platformazakupowa.pl, 

tj.: 

a. stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s, 

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 przeglądarka internetowa, w przypadku Internet Explorer minimalnie 

wersja 10.0, 
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d. włączona obsługa JavaScript, 

e. zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików .pdf, 

f. Szyfrowanie na platformazakupowa.pl odbywa się za pomocą protokołu TLS 1.3. 

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. 

6. Zalecany format kwalifikowanego podpisu elektronicznego: 

a) dokumenty w formacie .pdf zaleca się podpisywać formatem PAdES; 

b) dopuszcza się podpisanie dokumentów w formacie innym niż .pdf, wtedy zaleca się 
użyć formatu XAdES. 

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 w zakładce „Regulamin" oraz uznaje go za wiążący. 

XIX. KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH 
OSOBOWYCH 

 

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

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

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 

95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), 

dalej „RODO”, w imieniu Zamawiającego informuję, że: 
• administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów        

i Kanalizacji Sp. z o.o. we Włocławku z siedzibą: 87-800 Włocławek, ul. Toruńska 146, adres     

e-mail:sekretariat@mpwik.wloclawek.pl, numer telefonu: 54 230 17 00; NIP: 888-000-14-20; 

REGON 910510751; 
• kontakt do inspektora ochrony danych osobowych w Miejskim Przedsiębiorstwie Wodociągów    

i Kanalizacji Sp. z o.o. we Włocławku: l.blaszczynski@wodociagi.wloclawek.pl; numer 

telefonu 54 230 17 15;1 
 Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu 

związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym        

w trybie przetargu nieograniczonego; 
 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie 

dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 78 ust 1 ustawy z dnia 11 września 2019 

r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. poz. 2019 z późn. zm.).dalej „ustawa Pzp”;   

 Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 i 4 ustawy Pzp, przez okres 

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

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

 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;   

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

zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 

 posiada Pani/Pan: 

 
1 informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego administratora lub podmiotu przetwarzającego istnieje obowiązek 

wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych. 
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− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; 

− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych2; 

− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania 

danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO3;   

− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna 

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

RODO; 

 nie przysługuje Pani/Panu: 

− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; 

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

− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, 

gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c 

RODO. 

 

Załączniki: 

1. Formularz ofertowy. 

2. Wykaz wykonanych zamówień. 
3. Informacja dotycząca średniorocznego zatrudnienia. 

4. Wykaz osób uczestniczących w wykonaniu zamówienia. 

5. Oświadczenia o braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu. 

6. Oświadczenie Wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych 

przewidzianych w art.13 lub art. 14 RODO. 

7. Zobowiązanie innych podmiotów do oddania do dyspozycji wykonawcy 

niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. 

8. Tabela cen. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2 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. 
3
 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. 


