
Ogłoszenie o zamówieniu 

Roboty budowlane 

Budowa sieci kanalizacyjnej na terenie miejscowości Skępe oraz 

Wioska  

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY 

1.1.) Rola zamawiającego 

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego 

1.2.) Nazwa zamawiającego: MIASTO I GMINA SKĘPE 

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 910866560 

1.5) Adres zamawiającego 

1.5.1.) Ulica: ul. Kościelna 2 

1.5.2.) Miejscowość: Skępe 

1.5.3.) Kod pocztowy: 87-630 

1.5.4.) Województwo: kujawsko-pomorskie 

1.5.5.) Kraj: Polska 

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL619 - Włocławski 

1.5.7.) Numer telefonu: 542878520 



1.5.8.) Numer faksu: 542877204 

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@skepe.pl 

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.skepe.pl 

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów 

publicznych - jednostka samorządu terytorialnego 

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne 

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE 

2.1.) Ogłoszenie dotyczy: 

Zamówienia publicznego 

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie 

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej: 

Budowa sieci kanalizacyjnej na terenie miejscowości Skępe oraz Wioska 

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-3b9c9faf-7ea0-11ec-83b1-

bea871b78b5b 

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00036725/01 

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01 

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-01-27 07:58 

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak 



2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00003290/01/P 

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań: 

1.1.6 Budowa sieci kanalizacyjnej na terenie miejscowości Skępe i Wioska 

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o 

których mowa w art. 94 ustawy: Nie 

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu 

współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie 

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną 

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 

ustawy 

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA 

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania 

https://platformazakupowa.pl/pn/skepe 

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie 

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie 

do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie 

przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak 



3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których 

zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony 

internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/skepe 

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji 

elektronicznej: 1. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim w formie 

elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl.2. W celu skrócenia czasu 

udzielenia odpowiedzi na pytania preferuje się, aby komunikacja między 

zamawiającym a Wykonawcami, w tym wszelkie oświadczenia, wnioski, 

zawiadomienia oraz informacje, przekazywane były za pośrednictwem 

platformazakupowa.pl i formularza „Wyślij wiadomość do zamawiającego”.3. 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, awaryjnie, 

komunikację za pośrednictwem poczty elektronicznej. Adres poczty elektronicznej 

osoby uprawnionej do kontaktu z Wykonawcami: k.jaworski@skepe.pl.4. 

Zamawiający będzie przekazywał wykonawcom informacje w formie elektronicznej 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 w formie elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl do 

konkretnego wykonawcy.5. Oferta oraz przedmiotowe środki dowodowe składane 

elektronicznie muszą zostać podpisane elektronicznym kwalifikowanym podpisem lub 

podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. W procesie składania oferty, w tym 



przedmiotowych środków dowodowych na platformie, kwalifikowany podpis 

elektroniczny Wykonawca może złożyć bezpośrednio na dokumencie, który 

następnie przesyła do systemu (opcja rekomendowana przez platformazakupowa.pl) 

oraz dodatkowo dla całego pakietu dokumentów w kroku 2 Formularza składania 

oferty lub wniosku (po kliknięciu w przycisk Przejdź do podsumowania).6. 

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 

podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osobę/osoby 

upoważnioną/upoważnione. Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje w 

formie elektronicznej podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub 

podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osobę/osoby 

upoważnioną/upoważnione. 7. Oferta powinna być:1) sporządzona na podstawie 

załączników niniejszej SWZ w języku polskim;2) złożona przy użyciu środków 

komunikacji elektronicznej tzn. za pośrednictwem platformazakupowa.pl;3) 

podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub 

podpisem osobistym przez osobę/osoby upoważnioną/upoważnione.8. 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”.9. W przypadku wykorzystania formatu podpisu XAdES zewnętrzny 

Zamawiający wymaga dołączenia odpowiedniej ilości plików tj. podpisywanych plików 



z danymi oraz plików XAdES.10. Niniejsza informacja dotycząca sposobu 

porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania 

oświadczeń lub dokumentów oraz opis sposobu przygotowania ofert oraz 

dokumentów wymaganych przez Zamawiającego w SWZ stanowią wycinek 

informacji. Pełny opis znajduje się w rozdziale XIII i XIV Specyfikacji Warunków 

Zamówienia. 

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu 

narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych 

podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie 

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy 

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w 

postępowaniu: 

polski 

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 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 Miasto i Gmina Skępe, ul. Kościelna 2, 87-630 

Skępe, tel.: 54 2878520, faks: 54 2877204, e-mail: sekretariat@skepe.pl;2) 

administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się 

kontaktować pod adresem e-mail: iod@skepe.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 ustawy PZP przez okres 4 lat od dnia 

zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy 

przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;6) 

obowiązek podania 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;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;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.2. Niniejsza informacja 

dotycząca RODO stanowi wycinek informacji. Pełny opis znajduje się w rozdziale II 

SWZ. 

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): 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 Miasto i Gmina Skępe, ul. Kościelna 2, 87-630 

Skępe, tel.: 54 2878520, faks: 54 2877204, e-mail: sekretariat@skepe.pl;2) 

administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się 

kontaktować pod adresem e-mail: iod@skepe.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 ustawy PZP przez okres 4 lat od dnia 

zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy 

przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;6) 

obowiązek podania 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;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;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.2. Niniejsza informacja 

dotycząca RODO stanowi wycinek informacji. Pełny opis znajduje się w rozdziale II 

SWZ. 

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 



4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia. 

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: 

Nie 

4.1.2.) Numer referencyjny: UMiG-ZP.271.2.6.2022 

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane 

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi 

przedmiot odrębnego postępowania: Nie 

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie 

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub 

etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie 

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia: 

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia 

1. Przedmiotem zamówienia jest Budowa sieci kanalizacyjnej na terenie 

miejscowości Skępe oraz Wioska, zgodnie z dokumentacją budowlano - wykonawczą 

oraz specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót. 

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera dokumentacja budowlano - 

wykonawcza (w zakresie wskazanym w pkt 1), które stanowią Załącznik nr 5 do SWZ 

oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót stanowiąca Załącznik nr 6 do 

SWZ. Przedmiar robót stanowiący Załącznik nr 7 do SWZ ma charakter wyłącznie 

pomocniczy w stosunku do dokumentacji budowlano - wykonawczej i służy 

określeniu rodzaju robót wchodzących w skład zamówienia, zaś pełny zakres robót 



Wykonawca zobowiązany jest określić na podstawie dokumentacji budowlano - 

wykonawczej. 

3. Wykonawca zobowiązany jest do realizacji przedmiotu umowy zgodnie z 

dokumentacją budowlano - wykonawczą, specyfikacją techniczną wykonania i 

odbioru robót, aktualnie obowiązującym prawem budowlanym, innymi 

obowiązującymi przepisami, Polskimi Normami oraz sztuką budowlaną. 

4. Szczegółowy opis oraz sposób realizacji zamówienia zawiera Opis Przedmiotu 

Zamówienia (OPZ), stanowiący Załącznik nr 3 do SWZ. 

4.2.6.) Główny kod CPV: 45232440-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy 

rurociągów do odprowadzania ścieków 

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV: 

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne 

45112100-6 - Roboty w zakresie kopania rowów 

45232410-9 - Roboty w zakresie kanalizacji ściekowej 

45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg 

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne 

45311100-1 - Roboty w zakresie okablowania elektrycznego 

45314300-4 - Instalowanie infrastruktury okablowania 

45315700-5 - Instalowanie stacji rozdzielczych 

45317000-2 - Inne instalacje elektryczne 



4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie 

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-10-31 

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie 

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy 

zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie 

4.3.) Kryteria oceny ofert 

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo 

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe 

Kryterium 1 

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena 

4.3.6.) Waga: 60,00 

Kryterium 2 

4.3.4.) Rodzaj kryterium: 

inne. 

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji 

4.3.6.) Waga: 40,00 



4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub 

innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w 

odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie 

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW 

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak 

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia: 

Art. 109 ust. 1 pkt 4 

Art. 109 ust. 1 pkt 5 

Art. 109 ust. 1 pkt 7 

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak 

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu. 

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają 

warunki dotyczące: 

1) Zdolności do występowania w obrocie gospodarczym: 

Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie; 

2) Uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o 

ile wynika to z odrębnych przepisów: 

Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie; 

3) Sytuacji ekonomicznej lub finansowej: 

Wykonawca spełni warunek jeśli wykaże: 



a) posiadanie środków finansowych lub zdolności kredytowej w wysokości nie 

mniejszej niż 2.000.000,00 zł; 

b) posiadanie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej 

działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie 

mniejszą niż 4.000.000,00 zł; 

4) Zdolności technicznej lub zawodowej: 

Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że: 

a) 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 polegającą na budowie sieci kanalizacji grawitacyjnej lub sieci 

kanalizacji grawitacyjnej i tłocznej o łącznej długości sieci rozdzielczej (głównej) nie 

mniejszej niż 2,5 km i wartości nie mniejszej niż 1.000.000,00 zł brutto 

b) dysponuje 1 osobą, która będzie pełnić funkcję kierownika budowy i kierownika 

branży technologicznej (sanitarnej) posiadającą doświadczenie zawodowe 

polegające na kierowaniu robotami budowlanymi bądź nadzorowaniu robót 

budowlanych przy realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci 

kanalizacji grawitacyjnej lub sieci kanalizacji grawitacyjnej i tłocznej (co najmniej 1 

robota) i posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w 

specjalności sanitarnej w zakresie sieci sanitarnych w co najmniej ograniczonym 

zakresie; 

c) dysponuje 1 osobą, która będzie pełnić funkcję kierownika robót branży 

elektrycznej posiadającą doświadczenie zawodowe polegające na kierowaniu 

robotami budowlanymi bądź nadzorowaniu robót budowlanych przy realizacji 

przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci kanalizacji grawitacyjnej lub sieci 

kanalizacji grawitacyjnej i tłocznej (co najmniej 1 robota) i posiadającą uprawnienia 



do kierowania robotami budowlanymi w specjalności elektrycznej w zakresie sieci, 

instalacji i urządzeń elektrycznych i energetycznych w co najmniej ograniczonym 

zakresie; 

d) dysponuje 1 osobą, która będzie pełnić funkcję kierownika robót branży drogowej 

posiadającą doświadczenie zawodowe polegające na kierowaniu robotami 

budowlanymi bądź nadzorowaniu robót budowlanych przy budowie, przebudowie, 

rozbudowie bądź remoncie dróg (co najmniej 1 robota) i posiadającą uprawnienia do 

kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej w co najmniej 

ograniczonym zakresie. 

3. Zamawiający, w stosunku do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 

zamówienia, w odniesieniu do warunku dotyczącego zdolności technicznej lub 

zawodowej – dopuszcza łączne spełnianie warunku przez Wykonawców.4. W 

odniesieniu do warunków dotyczących kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia 

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na 

zdolnościach tych z Wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane, do realizacji 

których te zdolności są wymagane.5. W przypadku, o którym mowa w ust. 4, 

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty 

oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi 

wykonają poszczególni Wykonawcy.6. 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.7. Pełny opis warunków udziału w postępowaniu zawarty jest w rozdziale 

VIII Specyfikacji Warunków Zamówienia. 



5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 

ust. 1 ustawy: Tak 

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie 

niepodlegania wykluczeniu: 1. Oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 

1 pkt 5 ustawy PZP, 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 Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, albo 

oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami 

lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty niezależnie od innego 

Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej – Załącznik nr 8 do SWZ; 

2. Odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i 

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

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

przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji. 

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania 

warunków udziału w postępowaniu:  

1. Informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej 

potwierdzająca wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową 

wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 3 miesiące przed jej złożeniem, w celu 

potwierdzenia warunku udziału w postępowaniu wskazanego w rozdziale VIII ust. 2 

pkt 3 lit. a SWZ; 

2. Dokumenty potwierdzające, że Wykonawca jest ubezpieczony od 

odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z 



przedmiotem zamówienia ze wskazaniem sumy gwarancyjnej tego ubezpieczenia w 

rozdziale VIII ust. 2 pkt 3 lit. b SWZ; 

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, w celu potwierdzenia warunku udziału w postępowaniu wskazanego w 

pkt rozdziale VIII ust. 2 pkt 4 lit. a SWZ - Załącznik nr 9 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 wykształcenia niezbędnych do 

wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie 

czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami, w celu 

potwierdzenia warunku udziału w postępowaniu wskazanego w pkt rozdziale VIII ust. 

2 pkt 4 lit. b-d SWZ - Załącznik nr 10 do SWZ. 

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów: 



1. Formularz ofertowy; 2. Pełnomocnictwo - jeżeli dotyczy; 3. Dowód wniesienia 

wadium w innej formie niż pieniężna. 

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA 

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie 

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie 

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak 

6.4.1) Informacje dotyczące wadium: 

1. Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia swojej oferty wadium w 

wysokości: 50.000,00 (słownie pięćdziesiąt tysięcy i złotych). 

2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. 

3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 

1) pieniądzu; 

2) gwarancjach bankowych; 

3) gwarancjach ubezpieczeniowych; 

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

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

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

4. Wadium w formie pieniądza należy wnieść przelewem na konto w Banku 

Spółdzielczym w Skępem nr rachunku 04 9546 0004 2001 0000 0749 0039 z 

dopiskiem „Wadium – nr postępowania UMiG-ZP.271.2.4.2021”. 

UWAGA: Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej zostanie przyjęty termin 

uznania rachunku Zamawiającego. 



5. Wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji musi być złożone jako 

oryginał gwarancji lub poręczenia w postaci elektronicznej i spełniać co najmniej 

poniższe wymagania: 

1) musi obejmować odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę 

wadium przez Wykonawcę określone w ustawie PZP 

2) z jej treści powinno jednoznacznie wynikać zobowiązanie gwaranta do zapłaty 

całej kwoty wadium; 

3) powinno być nieodwołalne i bezwarunkowe oraz płatne na pierwsze żądanie; 

4) termin obowiązywania poręczenia lub gwarancji nie może być krótszy niż termin 

związania ofertą (z zastrzeżeniem iż pierwszym dniem związania ofertą jest dzień 

składania ofert); 

5) w treści poręczenia lub gwarancji powinna znaleźć się nazwa oraz numer 

przedmiotowego postępowania; 

6) beneficjentem poręczenia lub gwarancji jest Miasto i Gmina Skępe; 

7) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia 

(art. 58 ustawy PZP), Zamawiający wymaga aby poręczenie lub gwarancja 

obejmowała swą treścią (tj. zobowiązanych z tytułu poręczenia lub gwarancji) 

wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub aby 

z jej treści wynikało, że zabezpiecza ofertę Wykonawców wspólnie ubiegających się 

o udzielenie zamówienia (konsorcjum); 

6. Oferta wykonawcy, który nie wniesie wadium, wniesie wadium w sposób 

nieprawidłowy lub nie utrzyma wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania 

ofertą lub złoży wniosek o zwrot wadium w przypadku, o którym mowa w art. 98 ust. 

2 pkt 3 ustawy PZP zostanie odrzucona. 

7. Zasady zwrotu oraz okoliczności zatrzymania wadium określa art. 98 ustawy PZP 



6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak 

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez 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.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. 

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki 

publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części 

zamówienia nie zostały przyznane: Nie 

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY 

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie 

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak 



7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia: 

1. Wybrany Wykonawca jest zobowiązany do zawarcia umowy w sprawie 

zamówienia publicznego na warunkach określonych w Istotnych Postanowieniach 

Umowy, stanowiącym Załącznik nr 4 do SWZ.2. Zakres świadczenia Wykonawcy 

wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym w ofercie.3. 

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treści 

wybranej oferty w zakresie uregulowanym w art. 454-455 ustawy PZP oraz 

wskazanym w Istotnych Postanowieniach Umowy, stanowiącym Załącznik nr 4 do 

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

zachowania formy pisemnej.5. Szczegółowy wykaz zmian oraz sposób ich 

wprowadzania do umowy zawiera §23 Istotnych Postanowieniach Umowy, 

stanowiącym Załącznik nr 4 do SWZ. 

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne 

lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie 

SEKCJA VIII – PROCEDURA 

8.1.) Termin składania ofert: 2022-02-22 11:00 

8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/pn/skepe 

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-02-22 11:05 

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-03-23 

Pozostałe informacje: 

1. Miejsce publikacji: Biuletyn Zamówień Publicznych 



2. Data publikacji: 2022-01-27 

3. Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00036725/01 
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