
 

PKN.271.6.2018                       Ogłoszenie nr 614007-N-2018 z dnia 2018-09-06 r.  

Przedsiębiorstwo Komunalne Nadarzyn Sp. z o.o.: ROZBUDOWA i PRZEBUDOWA 

ISTNIJEĄCEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W M. MŁOCHÓW GM. NADARZYN 

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane  

 

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe  

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego  
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Nie  

Nazwa projektu lub programu  

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których 

działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały 

zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie 

marginalizowanych Nie  

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o 

których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy 

chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)  

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY  
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający Nie  

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie 

postępowania Nie  

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:  
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających Nie  

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy 

ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:  

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii 

Europejskiej Nie  

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich 

Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:  

Informacje dodatkowe:  

I. 1) NAZWA I ADRES: Przedsiębiorstwo Komunalne Nadarzyn Sp. z o.o., krajowy numer 

identyfikacyjny 146319317, ul. ul. Graniczna  4 , 05-830   Nadarzyn, woj. mazowieckie, 

państwo Polska, tel. 22 739 42 00, , e-mail anna.szmel@pkn.net.pl , , faks 22 739 73 59.  

Adres strony internetowej (URL): www.pkn.net.pl  
Adres profilu nabywcy:  

Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które 

nie są ogólnie dostępne  

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny (proszę określić):  

Przedsiębiorstwo komunalne  
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):  
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w 

przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii 

Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim 

zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie 

udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na 

rzecz pozostałych zamawiających):  

I.4) KOMUNIKACJA:  

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można 

uzyskać pod adresem (URL) Tak  

www.pkn.net.pl  

 

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych 

warunków zamówienia Tak  

www.pkn.net.pl  



 

 
Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem 

Nie  

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:  
Elektronicznie Nie adres  

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: 
Nie Inny sposób:  

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu w inny sposób: Tak  

Inny sposób: pisemnie  

Adres: Przedsiębiorstwo Komunalne Nadarzyn Sp. z o.o., 05-830 Nadarzyn, ul. Graniczna 4  
Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są 

ogólnie dostępne Nie  

Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)  

 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA  

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: ROZBUDOWA i 

PRZEBUDOWA ISTNIJEĄCEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W M. MŁOCHÓW GM. 

NADARZYN  

Numer referencyjny: PKN.271.6.2018  
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny Nie  

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane  
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych  
Zamówienie podzielone jest na części: Nie  

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:  

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:  

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:  
 

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub 

robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku 

partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, 

usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa i przebudowa 

istniejącej oczyszczalni ścieków w m. Młochów przy Alei Kasztanowej dz. nr 177 gm. Nadarzyn. 2. 

Szczegółowe warunki realizacji zamówienia i jego zakres przedmiotowy, w tym zakres robót i dostaw 

określa dokumentacja projektowa, stanowiąca załącznik nr 7 do SIWZ. 3. Zakres rzeczowy 

przedmiotu umowy obejmuje wykonanie zgodnie z dokumentacją projektową, wszystkich robót 

budowlanych i prac montażowych związanych z niezbędnymi urządzeniami, instalacjami 

technologicznymi i wyposażeniem w nowy sprzęt oczyszczalni, a w szczególności: 1) zakres 

rozbudowy oczyszczalni obejmuje: a) w części mechanicznej oczyszczalni ścieków: • przebudowę 

istniejącej przepompowni ścieków surowych, • montaż sitopiaskownika w budynku technologicznym, 

• wymiana kraty z pozostawieniem istniejącej zabudowy, • likwidacja istniejącego sita i komory 

rozdziału, b) w części biologicznej oczyszczalni ścieków: • przebudowę istniejącego reaktora 

BIOCON na zbiornik retencyjno- uśredniającego dla ścieków mechanicznie podczyszczonych, • 

budowę reaktora biologicznego typu BOS-EK-500 pracującego w technologii niskoobciążonego osadu 

czynnego składającego się z komór osadu czynnego, osadników wtórnych i komór stabilizacji 

tlenowej osadu nadmiernego umieszczonego w budynku technologicznym, • montaż dmuchaw w 

projektowanym budynku technologicznym, • likwidację istniejących dwóch reaktorów BIOCON, c) w 

części gospodarki osadowej oczyszczalni ścieków: • montaż kompletnej linii odwadniania i 

higienizacji osadów pomieszczeniem przejazdowym na przyczepę i biofiltrem, • budowa silosa na 

wapno, • remont istniejącego budynku zaplecza socjalnego wraz z drogami, zielenią i małą 

architekturą i agregatem prądotwórczym wolnostojącym, • przesunięcie i budowa ogrodzenia 

oczyszczalni, • przesunięcie szafki elektrycznej na nową linię ogrodzenia, • budowa sieci między 

obiektowych. Uwaga: Przebudowę i rozbudowę oczyszczalni należy prowadzić na pracującym 

obiekcie - tzn.: bez przerw technologicznych w procesie oczyszczania ścieków. 2) wykonanie 

niezbędnych robót towarzyszących (zorganizowanie placu budowy, zaplecza budowy, 



 

uporządkowanie terenu po zakończeniu robót), 3) opracowanie i dostarczenie Zamawiającemu 

instrukcji eksploatacji, 4) dostarczenie oprogramowania sterującego automatyką oczyszczalni, 5) 

zorganizowanie i przeprowadzenie rozruchu techniczno-technologicznego nowych obiektów i 

instalacji, 6) przekazanie obiektów modernizowanej części oczyszczalni z obiektami towarzyszącymi 

(jako kompletnej, sprawnej instalacji wraz z wszelkimi dodatkowymi obiektami kubaturowymi, 

liniowymi i powierzchniowymi) do eksploatacji wraz ze wszystkimi niezbędnymi dokumentami, 7) 

uzyskanie w imieniu i na rzecz Zamawiającego ostatecznej Decyzji pozwolenia na użytkowanie 

obiektu, 8) wykonanie prób eksploatacyjnych, a następnie przekazanie po uzyskaniu założonego 

efektu ekologicznego i pozwolenia na użytkowanie oczyszczalni do eksploatacji, 9) dokonanie 

przeszkolenia personelu przyszłego użytkownika wybudowanych obiektów, 10) uporządkowanie i 

odtworzenie terenu po zakończeniu budowy, 11) wywóz, zagospodarowanie lub utylizacja odpadów 

powstałych w związku z prowadzonymi robotami, 12) zagęszczenie gruntu w pasie po wykopach, z 

tym że w obrębie pasa drogowego – potwierdzone wynikami wskaźnika zagęszczenia, 13) obsługa 

geodezyjna, wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej i dokumentacji powykonawczej w 2 egz., 4. 

Ponadto w zakresie niezbędnej dokumentacji przedmiot zamówienia obejmuje: 1) opracowanie 

dokumentacji powykonawczej z naniesionymi w sposób czytelny wszelkimi zmianami 

wprowadzonymi w trakcie budowy wraz z inwentaryzacją geodezyjną wykonanych obiektów i 

połączeń międzyobiektowych –1 oryginał + 3 kpl.; 2) opracowanie nowej instrukcji eksploatacji 

oczyszczalni ścieków - 4kpl.; 3) sporządzenie Dokumentacji Techniczno-Ruchowej wszystkich 

urządzeń odrębnie - 1 oryginał + 2 kpl.; 4) sporządzenie instrukcji eksploatacji urządzeń 

elektroenergetycznych - 1 oryginał + 3 kpl.; 5) wykonanie instrukcji stanowiskowych oraz instrukcji 

BHP, p.poż. - 4 kpl.; 6) sporządzenie sprawozdania z rozruchu, w którym wykonawca przedstawi 

wyniki w zakresie pozwalającym na sprawdzenie osiągniętych przez niego parametrów 

technologicznych - 4 kpl.; 7) prowadzenie w trakcie rozruchu -dziennika rozruchu -– 1 oryginał ; 8) 

sporządzenie dokumentacji z przeprowadzonych szkoleń personelu Zamawiającego- 3 kpl., 9) 

sporządzenie protokołów sprawdzeń i badań - 1 oryginał + 3 kpl.; 10) sporządzenie raportu po 

realizacyjnego w zakresie przeprowadzenia reprezentatywnych badań powietrza, hałasu i odorów, w 

którym Wykonawca przedstawi wyniki w zakresie pozwalającym na sprawdzenie oddziaływania 

oczyszczalni na środowisko - 4 kpl. 11) sporządzenie kompletnego wniosku i uzyskanie w imieniu i na 

rzecz Zamawiającego Decyzji pozwolenia na użytkowanie obiektu – 1 egz. oryginał. 5.1. Wykonawca 

przekaże dokumentację powykonawczą, w formie elektronicznej. Rysunki i schematy w formacie dwg 

oraz pdf, natomiast opisy, zestawienia i specyfikacje w formacie doc/xls oraz pdf. Zatwierdzenie 

jakiegokolwiek dokumentu przez Zamawiającego nie ogranicza odpowiedzialności Wykonawcy 

wynikającej z umowy. 5.2. Z chwilą odbioru zainstalowanego oprogramowania, o którym mowa w 

ust. 3 pkt 4, Wykonawca udziela Zamawiającemu nieodpłatnie licencji na korzystanie z 

oprogramowania przez czas nieokreślony na terytorium Polski, na następujących polach eksploatacji, 

zgodnie z art.50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych: 1) instalacja, ładowanie, 

uruchamianie i przechowywanie, 2) wprowadzenie oprogramowania do pamięci (dowolnej ilości) 

komputerów, 3) zwielokrotnianie dowolną techniką, 4) tłumaczenie, przystosowanie, modyfikacja, 5) 

korzystanie z oprogramowania zgodnie z jego przeznaczeniem przez Zamawiającego. 5.3. 

Wykonawca przenosi na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do oprogramowania sterującego 

automatyką oczyszczalni, na polach eksploatacji, o których mowa w ust. 5.2., z chwilą zapłaty 

wynagrodzenia, o którym mowa w § 3 ust. 2 umowy. 5.4. Wynagrodzenie za przeniesienie autorskich 

praw majątkowych do oprogramowania sterującego automatyką oczyszczalni zostało uwzględnione w 

wynagrodzeniu za wykonanie przedmiotu umowy. 5.5. W ramach wynagrodzenia, o którym mowa w 

§ 3 ust. 2, Wykonawca wyraża zgodę na dokonywanie przez Zamawiającego, oraz inne podmioty 

działające na jego zlecenie zmian, przeróbek, modyfikacji, aktualizacji oprogramowania oraz do 

rozporządzania i korzystania przez Zamawiającego lub podmioty działające na jego zlecenie z 

dokonanych zmian, przeróbek, modyfikacji, aktualizacji oprogramowania. Jeżeli wymagana jest w 

powyższym zakresie zgoda innej osoby, której przysługują prawa autorskie do oprogramowania, 

Wykonawca zobowiązuje się uzyskać na rzecz Zamawiającego pisemną zgodę tej osoby i dostarczyć 

ją do siedziby Zamawiającego. 5.6. W ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 3 ust. 2, 

Wykonawca oświadcza, iż przenosi na Zamawiającego własność wszystkich nośników, na których 

oprogramowanie zostało utrwalone i przekazane Zamawiającemu. 5.7. Przeniesienie na 

Zamawiającego autorskich praw majątkowych wymienionych w niniejszym paragrafie oraz prawa do 



 

wyrażania zgody, o którym mowa w ust. 5.5, następuje bez ograniczeń co do czasu, ilości i terytorium 

(dotyczy zarówno terenu Rzeczpospolitej Polskiej, jak i obszaru poza jej granicami). 6. Zapewnienie 

w okresie gwarancji pełnego i nieodpłatnego serwisu gwarancyjnego. Wymagany czas reakcji na 

usunięcie awarii – max. 54 godziny od momentu zgłoszenia. W przypadkach zagrażających 

bezpieczeństwu obiektu lub niebezpieczeństwu związanemu z ochroną środowiska wymagany czas 

reakcji na rozpoczęcie usuwania awarii – 24 godziny. 7. Dopuszczenie złożenia oferty zawierającej 

materiały lub urządzenia równoważne. 1) Jeżeli w dokumentacji projektowej lub STWiOR pojawiają 

się ewentualne wskazania znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, to określają one 

minimalny standard jakości materiałów lub urządzeń przyjętych do wyceny. Wszelkie materiały lub 

urządzenia pochodzące od konkretnych producentów, stanowią jedynie wzorzec jakościowy 

przedmiotu zamówienia. Operowanie przykładowymi nazwami producenta, ma jedynie na celu 

doprecyzowanie poziomu oczekiwań Zamawiającego w stosunku do określonego rozwiązania, 

standardów jakościowych, technicznych i funkcjonalnych. 2) Zamawiający, zgodnie z art. 29 ust. 3 

Prawa zamówień publicznych dopuszcza możliwość zaoferowania przez Wykonawcę materiałów i 

urządzeń równoważnych w stosunku do wskazanych w dokumentacji projektowej i STWiOR pod 

warunkiem, że zagwarantują one realizację robót w zgodzie z uzyskanym pozwoleniem na budowę, 

zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w dokumentacji 

projektowej i STWOiR. Wykonawca zobowiązany jest poinformować Zamawiającego o fakcie 

złożenia oferty równoważnej poprzez złożenie oświadczenia w formularzu oferty. 3) Dokumenty 

potwierdzające, że zaoferowane materiały i urządzenia spełniają wymogi równoważności tj.: wykaz 

innych niż w SIWZ materiałów i urządzeń oraz ich parametrów technicznych, karty katalogowe lub 

temu podobne dokumenty, Wykonawca opracuje we własnym zakresie i złoży Zamawiającemu na 

wezwanie, o którym mowa w rozdz. VIII ust. 3 SIWZ (art. 26 ust.2 ustawy Pzp). Ciężar udowodnienia 

równoważności zaoferowanego przedmiotu spoczywa na Wykonawcy (art.30 ust.5 ustawy Prawo 

zamówień publicznych). Oferowane materiały i urządzenia muszą być równoważne jakościowo tym 

podanym w dokumentacji projektowej, STWiOR i warunkach technicznych. W przypadku 

wątpliwości dotyczących równoważności oferowanych produktów Zamawiający wezwie Wykonawcę 

do złożenia we wskazanym terminie wyjaśnień dotyczących treści oferty. 8.1. Na podstawie art. 29 

ust.3a ustawy Pzp Zamawiający określa wymagania zatrudnienia przez Wykonawcę lub 

Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę, osób wykonujących wskazane czynności w zakresie 

realizacji zamówienia – roboty murarskie. 8.2. Wykonawca, przed przystąpieniem do realizacji 

przedmiotu umowy i nie później niż 5 dni od zawarcia umowy, obowiązany jest przedłożyć 

Zamawiającemu: a) oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie 

umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego, b) 

poświadczone za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwykonawcę kopie 

umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. 

oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, 

jeżeli został sporządzony), lub inne dokumenty. 8.3. Dokumenty stanowiące dowody zatrudnienia na 

umowę o pracę ww. osób mogą być przedstawione w formie anonimizowanych kopii, w sposób 

zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami z zakresu ochrony 

danych osobowych (tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL, itp). Informacje takie jak: data 

zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania. 

8.4. W trakcie realizacji zamówienia na każde żądanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym 

wezwaniu terminie Wykonawca przedłoży Zamawiającemu dokumenty, stanowiące dowody 

zatrudnienia ww. osób na umowę o pracę: a) o których mowa w ust. 8.2, b) zaświadczenie właściwego 

oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę składek na 

ubezpieczenie społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę za ostatni 

okres rozliczeniowy, c) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub 

Podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do 

ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, 

zgodnie z przepisami z zakresu ochrony danych osobowych. 8.5. W sytuacji gdy ww. osoby w okresie 

realizacji zamówienia rozwiążą umowę lub gdy uczyni to Wykonawca, zobowiązany jest on do 

zatrudnienia w miejsce tej osoby lub osób, inną osobę. 8.6. Nieprzedłożenie przez Wykonawcę 

dokumentów potwierdzających zatrudnienie osób wykonujących czynności wymienione w ust. 8.1, 

skierowanych do realizacji przedmiotu umowy, będzie traktowane jako niewypełnienie obowiązku 



 

zatrudnienia tych osób oraz jako niewypełnienie wymagań umowy. 8.7. Z tytułu nie wywiązywania 

się z realizacji postanowień zawartych w ust. 8.1-8.6 Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 

100,00 zł za każdą osobę i za każdy dzień wykonywania usług niezgodnie z umową. 8.8. W umowie z 

Podwykonawcą powinny znaleźć się odpowiednie zapisy dotyczące zatrudnienia na podstawie umowy 

o pracę. 8.9. Składając ofertę Wykonawca złoży jedynie oświadczenie w zakresie zatrudnienia osób 

wykonujących czynności wymienione w ust. 8.1, przy realizacji niniejszego zamówienia, zawarte w 

formularzu oferty (załącznik nr 1 do SIWZ), natomiast dokumentację potwierdzającą spełnianie tych 

wymogów obowiązany będzie przedstawić zgodnie z postanowieniami ust. 8.1-8.6, a na etapie 

realizacji zamówienia, na żądanie Zamawiającego.  

II.5) Główny kod CPV: 45100000-8  

Dodatkowe kody CPV:  

Kod CPV 

45223110-0 

45232421-9 

45311200-2 
II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia): Wartość 

bez VAT: Waluta:  

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna 

wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)  

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 

6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie  

Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o 

których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:  

II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została 

zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system 

zakupów: miesiącach:    lub dniach: lub  

data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2019-11-30  

 

II.9) Informacje dodatkowe:  
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, 

FINANSOWYM I TECHNICZNYM  

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU  

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności 

zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów  
Określenie warunków: Działalność zawodowa prowadzona na potrzeby wykonania 

przedmiotu zamówienia Zamawiający nie wymaga posiadania specjalnych kompetencji lub 

uprawnień.  

Informacje dodatkowe  

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna  
Określenie warunków: Posiada środki finansowe w wysokości co najmniej 1.300.000 PLN 

lub posiada zdolność kredytową w wysokości co najmniej 1.300.000 PLN.  
Informacje dodatkowe Uwaga: W przypadku podania kwot w walutach obcych Zamawiający dokona 

ich przeliczenia według średniego kursu PLN w stosunku do walut obcych ogłaszanego przez NBP w 

dniu opublikowania ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych. Jeżeli w dniu 

opublikowania się ogłoszenia o zamówieniu, NBP nie opublikuje informacji o średnim kursie walut, 

Zamawiający dokona odpowiednich przeliczeń wg średniego kursu z pierwszego, kolejnego dnia, w 

którym NBP opublikuje ww. informacje.  

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa  
Określenie warunków:  

a) Wykonawca powinien wykazać, że w okresie ostatnich 5-ciu lat przed upływem terminu 

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

co najmniej 2 zamówienia na roboty polegające na przebudowie lub rozbudowie, lub budowie 



 

mechaniczno- biologicznej oczyszczalni ścieków o przepustowości min. 400 m3/d o wartości 

min. 2.000.000 PLN każda;  
Uwaga: W przypadku podania kwot w walutach obcych Zamawiający dokona ich przeliczenia według 

średniego kursu PLN w stosunku do walut obcych ogłaszanego przez NBP w dniu opublikowania 

ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych. Jeżeli w dniu opublikowania się 

ogłoszenia o zamówieniu, NBP nie opublikuje informacji o średnim kursie walut, Zamawiający 

dokona odpowiednich przeliczeń wg średniego kursu z pierwszego, kolejnego dnia, w którym NBP 

opublikuje ww. informacje.  

b) będzie dysponował w realizacji zamówienia osobami w specjalnościach:  

* Kierownik Budowy – 1 osoba posiadająca kwalifikacje:  

- uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-

budowlanej bez ograniczeń lub do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w 

specjalności instalacyjnej w zakresie : sieci , instalacji i urządzeń wodociągowych i 

kanalizacyjnych , cieplnych , wentylacyjnych i gazowych, wydane zgodnie z art.12 ust.2 

ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane lub odpowiadające im ważne uprawnienia 

budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów w 

zakresie wystarczającym do kierowania robotami; W przypadku Wykonawców zagranicznych 

– uprawnienia równoważne do kierowania robotami;  

- min. 5–letnie doświadczenie w kierowaniu robotami budowlanymi obejmującymi budowę, 

rozbudowę lub przebudowę obiektów kubaturowych, w tym minimum 2-letnie doświadczenie 

w kierowaniu robotami budowlanymi obejmującymi budowę, rozbudowę lub przebudowę 

oczyszczalni ścieków o przepustowości min. 400 m3/d.  
Uwaga: Zamówienia wykazane w załączniku nr 1A jako podlegające ocenie punktowej w ramach 

kryterium nr 3 „doświadczenie zawodowe osób wyznaczonych do realizacji zamówienia” mogą być 

zaliczone do ww. warunku min.5-letniego doświadczenia w kierowaniu robotami budowlanymi 

obejmującymi budowę, rozbudowę lub przebudowę obiektów kubaturowych. Natomiast do wykazania 

min. 2-letniego doświadczenia w kierowaniu robotami budowlanymi obejmującymi budowę, 

rozbudowę lub przebudowę oczyszczalni ścieków o przepustowości min. 400 m3/d – muszą być 

wykazane inne niż do oceny punktowej (w załączniku nr 1A).  

* Kierownik robót sanitarnych – 1 osoba posiadająca:  

- uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej 

w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych 

i kanalizacyjnych, wydane zgodnie z art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo 

budowlane lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na 

podstawie wcześniej obowiązujących przepisów w zakresie wystarczającym do kierowania 

robotami; W przypadku Wykonawców zagranicznych – uprawnienia równoważne do 

kierowania robotami;  

- min. 5–letnie doświadczenie w kierowaniu robotami budowlanymi lub nadzorowaniu robót 

sanitarnych na budowach, obejmujących budowę, rozbudowę lub przebudowę obiektów 

kubaturowych, w tym minimum 2-letnie doświadczenie w kierowaniu robotami budowlanymi 

obejmującymi budowę, rozbudowę lub przebudowę oczyszczalni ścieków, w tym min. 1 

mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków o przepustowości min. 400 m3/d;  
Uwaga: Zamówienia wykazane w załączniku nr 1A jako podlegające ocenie punktowej w ramach 

kryterium nr 3 „doświadczenie zawodowe osób wyznaczonych do realizacji zamówienia” mogą być 

zaliczone do ww. warunku min.5-letniego doświadczenia w kierowaniu robotami sanitarnymi na 

budowach, obejmujących budowę, rozbudowę lub przebudowę obiektów kubaturowych. Natomiast do 

wykazania min. 2-letniego doświadczenia w kierowaniu robotami budowlanymi obejmującymi 

budowę, rozbudowę lub przebudowę oczyszczalni ścieków, w tym nim. 1 mechaniczno-biologicznej 

oczyszczalni ścieków o przepustowości min. 400 m3/d – muszą być wykazane inne niż do oceny 

punktowej (w załączniku nr 1A).  

* Kierownik robót elektrycznych – 1 osoba posiadająca:  



 

- uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacje 

elektryczne, wydane zgodnie z art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane 

lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie 

wcześniej obowiązujących przepisów w zakresie wystarczającym do kierowania robotami; W 

przypadku Wykonawców zagranicznych – uprawnienia równoważne do kierowania robotami; 

- posiada doświadczenie w kierowaniu robotami budowlanymi elektrycznymi w zakresie 

automatyki i układów AKPiA podczas budowy, rozbudowy lub przebudowy min. 1 

mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków;  

- min. 5–letnie doświadczenie w kierowaniu robotami budowlanymi lub nadzorowaniu robót 

w zakresie instalacji elektrycznych na budowach obejmujących budowę, rozbudowę lub 

przebudowę obiektów kubaturowych w tym minimum 2-letnie doświadczenie w kierowaniu 

robotami budowlanymi obejmującymi budowę, rozbudowę lub przebudowę oczyszczalni 

ścieków.  
Uwaga: 1) Zamówienia wykazane w załączniku nr 1A jako podlegające ocenie punktowej w ramach 

kryterium nr 3 „doświadczenie zawodowe osób wyznaczonych do realizacji zamówienia” mogą być 

zaliczone do ww. warunku min.5-letniego doświadczenia w kierowaniu robotami sanitarnymi na 

budowach, obejmujących budowę, rozbudowę lub przebudowę obiektów kubaturowych. Natomiast do 

wykazania: - doświadczenie w kierowaniu robotami budowlanymi elektrycznymi w zakresie 

automatyki i układów AKPiA podczas budowy, rozbudowy lub przebudowy min. 1 mechaniczno-

biologicznej oczyszczalni ścieków, - min. 2-letniego doświadczenia w kierowaniu robotami 

budowlanymi obejmującymi budowę, rozbudowę lub przebudowę oczyszczalni ścieków, muszą być 

wykazane inne niż do oceny punktowej (w załączniku nr 1A).  

2) Warunkiem udziału w postępowaniu jest określony staż kierownika budowy i kierowników robót, 

który będzie obliczany bez uwzględniania liczby zadań wykonywanych w tym samym czasie. Bez 

znaczenia, z punktu widzenia okresu doświadczenia, jest fakt, że w niektórych miesiącach dana osoba 

pełniła funkcję przy realizacji dwóch inwestycji, ponieważ nie można podwójnie wliczać tych 

okresów do okresu doświadczenia (sygn. akt UZP/DKUE/KU/11/11 Prezesa UZP).  

c) W przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie 

niniejszego zamówienia, o których mowa w art. 23 ust. 1 ustawy Pzp lub polegania na 

potencjale podmiotu trzeciego w celu wykazania spełniania warunków udziału:  

1) odnoszącego się do doświadczenia wykonawcy - co najmniej jeden podmiot musi wykazać 

się wymaganym doświadczeniem, tzn. w ciągu ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia 

działalności jest krótszy w tym okresie, podmiot ten wykonał co najmniej 2 zamówienia na 

roboty polegające na przebudowie lub rozbudowie, lub budowie mechaniczno-biologicznej 

oczyszczalni ścieków o przepustowości min. 400 m3/d o wartości min. 2.000.000 PLN każda; 

2) odnoszących się do potencjału technicznego i sytuacji ekonomicznej i finansowej - 

wykonawcy mogą wykazać spełnienie warunku łącznie przez wszystkie te podmioty.  

Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie 

do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji 

zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: 

Tak  

Informacje dodatkowe:  

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA  

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp  

III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 

ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: 

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)  

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)  

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU 

WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ 



 

SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA 

SELEKCJI  

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w 

postępowaniu Tak  
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji Nie  

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ 

WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W 

CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 

UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:  
1. Do oferty Wykonawca zobowiązany jest załączyć aktualne na dzień składania ofert 

oświadczenie /na formularzu stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ/ zawierające informacje 

wstępnie potwierdzające spełnienie warunków i brak podstaw do wykluczenia określonych w 

rozdz. VII SIWZ.  

2. Każdy Wykonawca, zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy, w terminie 3 dni od zamieszczenia na 

stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, dotyczących kwoty, jaką Zamawiający 

zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, firm oraz adresów wykonawców, którzy 

złożyli oferty w terminie, ceny, terminu wykonania zamówienia i warunków płatności 

zawartych w ofertach, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku 

przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy. 

Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może złożyć dokumenty /dowody/ bądź 

informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia 

konkurencji w postępowaniu. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 3 do SIWZ.  

3. Zamawiający przewiduje możliwość zastosowania procedury odwróconej, o której mowa w 

art. 24aa ustawy, i przed udzieleniem zamówienia, zgodnie z art. 26 ust. 2 ustawy Pzp wezwie 

Wykonawcę, którego oferta została oceniona najwyżej, do złożenia w wyznaczonym terminie, 

nie krótszym niż 5 dni, aktualnych na dzień złożenia nw. oświadczeń lub dokumentów, 

potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp: 1) 

potwierdzających brak podstaw do wykluczenia:  

a) informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 13, 

14 i 21 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania 

ofert;  

b) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że 

Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące 

przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że 

Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych 

należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał 

przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub 

wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;  

c) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Z-du Ubezpieczeń 

Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu 

potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie 

społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu 

składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł 

porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi 

odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, 

odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania 

decyzji właściwego organu;  

d) odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności 

gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu 

potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia na podstawie art.24 ust.5 pkt.1 ustawy;  



 

e) oświadczenie Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub 

ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek 

na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo w przypadku wydania takiego wyroku lub 

decyzji - dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z 

ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie 

tych należności;  

f) oświadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka 

zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne;  

g) oświadczenie Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o 

których mowa w ustawie z dnia 12.01.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 

2016 r. poz.716);  

4. W przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie 

niniejszego zamówienia, jeżeli oferta tych Wykonawców zostanie najwyżej oceniona, każdy z 

Wykonawców na wezwanie Zamawiającego składa oświadczenia i dokumenty w zakresie nie 

podlegania wykluczeniu i oświadczenia i dokumenty w zakresie spełniania warunku, który 

jego dotyczy.  

5.1. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w rozdz. VIII ust. 3 pkt 1) 

SIWZ : 1) dot. ppkt a) - składa informację z odpowiedniego rejestru 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, lub 

miejsce zamieszkania ma osoba, której informacja albo dokument, w zakresie określonym w 

art.24 ust.1 pkt 13, 14 i 21 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem 

terminu składania ofert; 2) dot. ppkt b)-d) - składa dokument lub dokumenty wystawione w 

kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające 

odpowiednio, że: a) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie 

społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat 

tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał 

przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub 

wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 

3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; b) nie otwarto jego likwidacji ani nie 

ogłoszono upadłości - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu 

składania ofert.  

5.2. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce 

zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których 

mowa w ust.5.1, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie 

Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub 

oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed 

właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub 

gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub 

miejsce zamieszkania tej osoby. Terminy wystawienia dokumentów zgodnie z ust. 5.1.  

5.3. Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do 

osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której 

dotyczy dokument wskazany w rozdz. VIII ust. 3 pkt 1 ppkt a), składa dokument, o którym 

mowa w ust. 5.1. pkt 1, w zakresie określonym w art. 24 ust.1 pkt 14 i 21 ustawy. Jeżeli w 

kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje 

się takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby 

złożonym przed notariuszem lub przed właściwym organem sądowym, administracyjnym 

albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce 

zamieszkania tej osoby. Terminy wystawienia dokumentów zgodnie z ust. 5.1.  



 

5.4. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę, 

Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym 

Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, 

której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu. 

6.1. Zgodnie z art. 24 ust. 8 Pzp wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 

ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16-20 Pzp, może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego 

środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić 

naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, 

zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące 

wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie 

konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla 

zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu 

postępowaniu wykonawcy. Przepisu zdania pierwszego nie stosuje się, jeżeli wobec 

wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu 

zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres 

obowiązywania tego zakazu.  

6.2. Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli Zamawiający, uwzględniając wagę i 

szczególne okoliczności czynu wykonawcy, uzna za wystarczające dowody przedstawione na 

podstawie art. 24 ust. 8 Pzp.  

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ 

WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W 

CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 

UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP  

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:  
1. Zamawiający przewiduje możliwość zastosowania procedury odwróconej, o której mowa w 

art. 24aa ustawy, i przed udzieleniem zamówienia, zgodnie z art. 26 ust. 2 ustawy Pzp wezwie 

Wykonawcę, którego oferta została oceniona najwyżej, do złożenia w wyznaczonym terminie, 

nie krótszym niż 5 dni, aktualnych na dzień złożenia nw. oświadczeń lub dokumentów, 

potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp:  

a) dotyczące sytuacji finansowej i ekonomicznej: informacja z banku lub spółdzielczej kasy 

oszczędnościowo-kredytowej potwierdzająca wysokość posiadanych środków finansowych 

lub zdolność kredytową Wykonawcy w wymaganej wysokości, w okresie nie wcześniejszym 

niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert. * Jeżeli z uzasadnionej przyczyny 

Wykonawca nie może złożyć wymaganych dokumentów dotyczących sytuacji finansowej lub 

ekonomicznej wymaganych przez Zamawiającego, Zamawiający dopuszcza złożenie przez 

Wykonawcę innych dokumentów, które w wystarczający sposób potwierdzają spełnianie 

warunku udziału w postępowaniu.  

b) dotyczące zdolności technicznej i zawodowej:  

- wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu 

składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z 

podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których 

roboty te zostały wykonane, z 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. Dowodami, o których 

mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione 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 dokumenty;  

– 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, a także 

zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacja o podstawie do dysponowania 

tymi osobami; Wzory ww. wykazów zamawiający prześle wykonawcy, którego oferta 

zostanie oceniona najwyżej wraz z wezwaniem , o którym mowa w ust. 3.  

2. W przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie 

niniejszego zamówienia, jeżeli oferta tych Wykonawców zostanie najwyżej oceniona, każdy z 

Wykonawców na wezwanie Zamawiającego składa oświadczenia i dokumenty w zakresie nie 

podlegania wykluczeniu i oświadczenia i dokumenty w zakresie spełniania warunku, który 

jego dotyczy.  
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:  

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ 

WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W 

CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 

UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP  
W przypadku złożenia oferty zawierającej materiały lub urządzenia równoważne - dokumenty 

potwierdzające, że zaoferowane materiały i urządzenia spełniają wymogi równoważności i 

okoliczności określonych w art. 25 ust. 1 pkt 2 ustawy pzp, tj.: wykaz innych niż w SIWZ 

materiałów i urządzeń oraz ich parametrów technicznych, karty katalogowe lub temu podobne 

dokumenty. Wykonawca opracuje we własnym zakresie i złoży Zamawiającemu na 

wezwanie, o którym mowa w rozdz.VIII ust. 3 SIWZ (art. 26 ust.2 ustawy Pzp).  

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)  
1) Do oferty Wykonawca dołącza aktualne na dzień składania ofert oświadczenie, zawierające 

informacje wstępnie potwierdzające, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia 

warunki udziału w postępowaniu (załącznik nr 2 do SIWZ) oraz oświadczenie Wykonawcy o 

wypełnieniu obowiązku informacyjnego zgodnie z RODO (załącznik nr 5 do SIWZ).  

2) Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku 

istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się 

na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu, zamieszcza informacje o tych podmiotach 

w oświadczeniu, o którym mowa w pkt 1). Wykonawca do oferty załącza zobowiązanie tych 

podmiotów do udostępnienia zasobów, którego wzór stanowi załącznik nr 4 do SIWZ.  

3) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie 

składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie to musi 

potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w 

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

postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.  

4) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie o 

przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o którym mowa w 

rozdz. VIII ust.2 SIWZ składa każdy z tych wykonawców.  

5) Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów 

potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu i brak podstaw wykluczenia 

z postępowania, jeżeli zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego 

wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w 

szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o 

informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r. poz. 

1114 oraz z 2016 r. poz. 352).  

6) Jeżeli wykazy, oświadczenia lub inne złożone przez Wykonawcę dokumenty budzą 

wątpliwości Zamawiającego, może on zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na 

rzecz którego usługi były wykonane, o dodatkowe informacje lub dokumenty w tym zakresie. 

7) W przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów, o 

których mowa w rozdz. VIII ust. 3 i 5, w formie elektronicznej pod określonymi adresami 



 

internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, Zamawiający pobiera 

samodzielnie z tych baz danych wskazane przez Wykonawcę oświadczenia lub dokumenty.  

8) W przypadku wskazania przez Wykonawcę oświadczeń lub dokumentów, o których mowa 

w rozdz. VIII ust. 3 i 5, które znajdują się w posiadaniu Zamawiającego, w szczególności 

oświadczeń lub dokumentów przechowywanych przez Zamawiającego zgodnie z art. 97 ust. 1 

ustawy, Zamawiający w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 

1 i 3 ustawy, korzysta z posiadanych oświadczeń lub dokumentów, o ile są aktualne.  

9) Dokumenty sporządzone w języku obcym składane są wraz z tłumaczeniem na język 

polski. Zamawiający żąda od Wykonawcy przedstawienia tłumaczenia na język polski 

wskazanych przez Wykonawcę i pobranych samodzielnie przez Zamawiającego dokumentów. 

10) Oświadczenia, o których mowa w SIWZ dotyczące Wykonawcy i innych podmiotów, na 

których zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca na zasadach określonych w art. 22a 

ustawy oraz dotyczące podwykonawców, składane są w oryginale.  

11) Dokumenty oraz uzupełnione dokumenty, inne niż oświadczenia, składane są w oryginale 

lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. 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.  

12) Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii 

dokumentów, innych niż oświadczenia, wyłącznie wtedy, gdy złożona przez wykonawcę 

kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.  

7.2. Zgodnie z art. 26 ust. 3 ustawy Zamawiający wzywa Wykonawcę, który nie złożył 

oświadczenia, o którym mowa w rozdz. VIII ust. 1 SIWZ, oświadczeń lub dokumentów 

potwierdzających okoliczności nie podlegania wykluczeniu i spełnianiu warunków udziału, 

lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub 

dokumenty niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez Zamawiającego 

wątpliwości, do ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub do udzielenia wyjaśnień w 

terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia 

lub udzielenia wyjaśnień oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby 

unieważnienie postępowania.  

7.3. Jeżeli Wykonawca nie złożył wymaganych pełnomocnictw albo złożył wadliwe 

pełnomocnictwa, Zamawiający wzywa do ich złożenia w terminie przez siebie wskazanym, 

chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby 

unieważnienie postępowania.  

7.4. Zamawiający wzywa także, w wyznaczonym przez siebie terminie, do złożenia wyjaśnień 

dotyczących oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w 

postępowaniu, spełnianie przez oferowane roboty budowlane wymagań określonych przez 

zamawiającego oraz brak podstaw wykluczenia - wskazanych w ogłoszeniu o zamówieniu i 

SIWZ.  

7.5. Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o 

udzielenie zamówienia, zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać 

wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów 

potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu, spełniają warunki udziału w postępowaniu, 

a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub 

dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów.  

SEKCJA IV: PROCEDURA  

IV.1) OPIS  
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony  

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium: Tak  

Informacja na temat wadium  



 

1. Każda składana oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 50.000 zł 

(słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych).  

2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert.  

3. Wadium może być wnoszone w następujących formach: 1) pieniądzu, 2) poręczeniach 

bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że 

poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3) gwarancjach bankowych, 4) 

gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których 

mowa w art.6 b ust.5 pkt.2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji 

Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1804 oraz z 2015 r. poz. 978 i 1240).  

4. Wadium wnoszone w formie pieniężnej należy wnieść przelewem na konto 

zamawiającego: Nr konta 18 8008 0008 2008 0090 0414 0003  

5. Wadium wnoszone w pozostałych formach prosimy w formie oryginału załączyć do oferty. 

6. W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji lub poręczeń, z 

treści gwarancji lub poręczenia musi wynikać bezwarunkowe, nieodwołalne i na pierwsze 

żądanie Zamawiającego, zobowiązanie gwaranta do zapłaty na rzecz Zamawiającego kwoty 

określonej w gwarancji: 1) jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: a) odmówi 

podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, 

b) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stanie się niemożliwe z przyczyn 

leżących po stronie Wykonawcy, 2) jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym 

mowa w art.26 ust.3 i 3a Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złoży oświadczeń lub 

dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art.25 ust.1 Pzp, 

oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust.1 Pzp, pełnomocnictw lub nie wyrazi zgody na 

poprawienie omyłki, o której mowa w art.87 ust. 2 pkt 3 Pzp, co spowoduje brak możliwości 

wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej.  

7. Za skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu Zamawiający uważa wadium, które w 

oznaczonym terminie znajdzie się na rachunku bankowym Zamawiającego.  

8. W przypadku wadium wniesionego w pieniądzu oraz z treści gwarancji i poręczeń, o 

których mowa w art. 45 ust. 6 pkt 2 - 5 Pzp, jeżeli wadium będzie wniesione w tych formach, 

musi wynikać, że wadium zabezpiecza ofertę wykonawcy złożoną w postępowaniu o 

udzielenie zamówienia publicznego na „Rozbudowa i przebudowa istniejącej oczyszczalni 

ścieków w Młochowie".  

9. Wadium musi obejmować termin związania ofertą.  

10. Oferta Wykonawcy, który nie wniesie wadium lub wniesie w sposób nieprawidłowy 

zostanie odrzucona.  

11. Zamawiający zwróci wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze 

najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego 

oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem pkt.13.  

12. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający zwraca 

wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego.  

13. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium, na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę 

przed upływem terminu składania ofert.  

14. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta 

została wybrana: 1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na 

warunkach określonych w ofercie, 2) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego 

stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.  

15. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na 

wezwanie, o którym mowa w art.26 ust. 3 i 3a, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył 

oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art.25 ust.1, 

oświadczenia, o których mowa w art. 25a ust.1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na 



 

poprawienie omyłki, o której mowa w art.87 ust.2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości 

wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej.  
IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: Należy podać informacje na 

temat udzielania zaliczek:  

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów 

elektronicznych: Nie  

Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów 

elektronicznych: Nie Informacje dodatkowe:  

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej: Nie  

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej Nie  

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej: Nie  

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu  
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)  

Liczba wykonawców   Przewidywana minimalna liczba wykonawców Maksymalna liczba wykonawców    

Kryteria selekcji wykonawców:  

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:  
Umowa ramowa będzie zawarta: Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:  

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej: Informacje dodatkowe:  

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:  

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego 

systemu zakupów: Informacje dodatkowe:  

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów 

elektronicznych:  

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert 

w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:  

IV.1.8) Aukcja elektroniczna  
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, 

negocjacje z ogłoszeniem) Nie  

Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:  

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:  

Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:  
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki 

będzie termin ich udostępnienia:  

Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:  

Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich 

wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):  

Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w 

zakresie połączeń:  

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:  

Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania: Czas trwania:  

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: Warunki 

zamknięcia aukcji elektronicznej:  

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT  

IV.2.1) Kryteria oceny ofert:  

IV.2.2) Kryteria  

Kryteria Znaczenie 

cena 60,00 

okres gwarancji i rękojmi za wady 16,00 

doświadczenie zawodowe osób wyznaczonych do realizacji zamówienia 24,00 

 

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg 

nieograniczony) Tak  
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne  

IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem  
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:  

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez 

przeprowadzenia negocjacji  



 

Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:  

Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów): Informacje dodatkowe  

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego  
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:  

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili 

rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:  

Wstępny harmonogram postępowania:  

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:  

Należy podać informacje na temat etapów dialogu: Informacje dodatkowe:  

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego  
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać 

wszystkie oferty:  

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie 

kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia: Informacje dodatkowe:  

IV.4) Licytacja elektroniczna  
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:  

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:  

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania 

techniczne urządzeń informatycznych:  

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:  

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania: Czas trwania:  

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:  

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej: Data: godzina:  

Termin otwarcia licytacji elektronicznej: Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:  

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia 

publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:  

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Informacje dodatkowe:  

IV.5) ZMIANA UMOWY  

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, 

na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak  
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:  

Zgodnie z art.144 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający przewiduje możliwość 

wprowadzenia istotnej zmiany umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano 

wyboru Wykonawcy, w następujących okolicznościach:  

1) zgodnie z art. 142 ust.5 ustawy pzp - postanowienia o zasadach zmiany wysokości wynagrodzenia 

należnego Wykonawcy, w przypadku zmiany: a) wysokości podatku VAT, jeżeli w okresie 

obowiązywania umowy nastąpi zmiana przepisów podatkowych, b) wysokości minimalnego 

wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. 

o minimalnym wynagrodzeniu za pracę w odniesieniu do osób zatrudnionych przy realizacji 

niniejszego zamówienia; c) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu 

zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, w odniesieniu 

do osób zatrudnionych przy realizacji niniejszego zamówienia, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na 

koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę;  

2) zmiana wysokości wynagrodzenia w przypadku zaistnienia przesłanki, o której mowa w pkt 1) lit. 

a), będzie odnosić się wyłącznie do części przedmiotu umowy zrealizowanej, zgodnie z terminami 

ustalonymi umową, po dniu wejścia w życie przepisów zmieniających stawkę podatku VAT oraz 

wyłącznie do części przedmiotu umowy, do której znajdzie zastosowanie zmiana stawki podatku;  

3) zmiana wysokości wynagrodzenia w przypadku zaistnienia przesłanki, o której mowa w pkt 1) lit. 

b) i c), będzie obejmować wyłącznie część wynagrodzenia należnego Wykonawcy, w odniesieniu do 

której nastąpiła zmiana wysokości kosztów wykonania umowy przez Wykonawcę w związku z 

wejściem w życie przepisów odpowiednio zmieniających wysokość minimalnego wynagrodzenia za 

pracę lub dokonujących zmian w zakresie zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub 

ubezpieczeniu zdrowotnemu lub w zakresie wysokości stawki składki na ubezpieczenie społeczne lub 

zdrowotne;  

4) w przypadku zmiany, o której mowa w pkt 1) lit. b), wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o 

kwotę odpowiadającą wzrostowi kosztu Wykonawcy w związku ze zwiększeniem wysokości 

wynagrodzeń pracowników wykonujących prace murarskie, o których mowa w § 1 ust.4 umowy, do 



 

wysokości aktualnie obowiązującego minimalnego wynagrodzenia za pracę, z uwzględnieniem 

wszystkich obciążeń publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia. Kwota 

odpowiadająca wzrostowi kosztu Wykonawcy będzie odnosić się wyłącznie do części wynagrodzenia 

pracowników świadczących prace, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, odpowiadającej 

zakresowi, w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu umowy;  

5) w przypadku zmiany, o której mowa w pkt 1) lit. c), wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o 

kwotę odpowiadającą zmianie kosztu Wykonawcy ponoszonego w związku z wypłatą wynagrodzenia 

pracownikom wykonującym prace murarskie, o których mowa w § 1 ust.4 umowy. Kwota 

odpowiadająca wzrostowi zmianie kosztu Wykonawcy będzie odnosić się wyłącznie do części 

wynagrodzenia pracowników świadczących prace, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, 

odpowiadającej zakresowi, w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją 

przedmiotu umowy;  

6) zmiany lub rezygnacji z podwykonawcy dotyczącej podmiotu, na którego zasoby Wykonawca 

powoływał się na zasadach określonych w art.22a ustawy Prawo zamówień publicznych, w celu 

wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust.1, 

Wykonawca jest obowiązany wykazać, iż proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca 

samodzielnie spełnia warunki w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o 

udzielenie zamówienia publicznego,  

7) zmiany terminu realizacji umowy z powodu: a) wystąpienia siły wyższej określonej w umowie, b) 

przyspieszenia ukończenia robót lub usprawnienie procesu budowlanego, c) wystąpienia 

nadzwyczajnych warunków atmosferycznych w szczególności klęsk żywiołowych, 

uniemożliwiających prowadzenie robót budowlanych, d) okoliczności niezawinionych przez 

Wykonawcę, a w szczególności jeżeli zostały one wymuszone oczekiwaniem na uzgodnienia lub 

wydanie decyzji przez jakikolwiek właściwy organ (działanie lub bezczynność organów), e) 

nadzwyczajnych warunków nieprzewidzianych w SIWZ jak: niewypały i niewybuchy; wykopaliska 

archeologiczne; inne przyczyny zewnętrzne niezależne od Zamawiającego oraz Wykonawcy, 

skutkujące niemożliwością prowadzenia prac lub wykonywania innych czynności przewidzianych 

umową,  

8) zmiana parametrów technicznych przedmiotu umowy, które nie wymagają zmiany udzielonego 

pozwolenia na budowę i nie wykraczają poza przedmiot określony w specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia,  

9) konieczności zrealizowania przedmiotu zamówienia przy zastosowaniu innych rozwiązań 

technicznych/ technologicznych niż wskazane w dokumentacji projektowej lub specyfikacji 

technicznej wykonania i odbioru robót, w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań 

groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy,  

10) wykonania robót zamiennych z przyczyn o charakterze technologicznym w stosunku do 

przewidzianych w dokumentacji projektowej, gdy wykonanie tych robót będzie niezbędne do 

prawidłowego wykonania umowy i nie spowoduje rozszerzenia przedmiotu zamówienia w stosunku 

do przedmiotu określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz wynikającego z 

treści oferty,  

11) zaistnienia po stronie Zamawiającego konieczności usunięcia istotnych błędów lub wprowadzenia 

istotnych zmian w dokumentacji projektowej lub w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru 

robót budowlanych - nieujawnionych przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego,  

12) zmiany osób przy pomocy których Wykonawca realizuje przedmiot umowy na inne spełniające 

warunki określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zmiana jest możliwa na osoby 

spełniające wymogi SIWZ, a dla dokonania zmiany niezbędne jest uzyskanie zgody Zamawiającego 

na zaproponowaną osobę,  

13) zmiana osób Wykonawcy lub Zamawiającego na skutek zdarzeń losowych, zmian kadrowo-

personalnych, utraty wymaganych uprawnień, utraty stanowiska,  

14) zmiany uzasadnione okolicznościami o których mowa w art. 357 (1) Kodeksu Cywilnego,.  

15) zmiany sposobu realizacji umowy w sytuacji zmian przepisów prawa lub pojawienia się nowych 

interpretacji i wytycznych z zakresu ochrony danych osobowych.  

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE  
IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):  



 

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym  

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu:  

Data: 2018-09-28, godzina: 14:00,  
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg 

nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): Nie  

Wskazać powody:  

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do 

udziału w postępowaniu > PL  

IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania 

ofert)  
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania 

środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy 

udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które 

miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie  

IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące 

sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał 

przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie  

IV.6.6) Informacje dodatkowe:  
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”, 

informuję, że:  administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Komunalne 

Nadarzyn Sp. z o.o., reprezentowane przez Prezesa Zarządu z siedzibą w Nadarzynie, ul. Graniczna 4, 

05-830 Nadarzyn, adres e-mail: Piotr.kozlowski@pkn.net.pl,  inspektorem ochrony danych 

osobowych w Przedsiębiorstwie Komunalnym Nadarzyn Sp. z o.o. jest Pani Anna Szmel, tel. 22 739 

42 06 lub adresem e-mail: Anna.szmel@pkn.net..pl,  Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na 

podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia 

publicznego nr ref. PKN.271.3.2018 prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego;  

odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie 

dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – 

Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej „ustawa Pzp”;  Pani/Pana 

dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 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;  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: − na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych 

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

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

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

RODO ; − 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. Wzór oświadczenia 

stanowi załącznik nr 5 do SIWZ.  


