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I.NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJ ĄCEGO 
 

1. GMINA SWARZĘDZ, ul. Rynek 1, 62-020 Swarzędz NIP: 7773098737 REGON: 
631258483 
2. AQUANET S.A. z siedzibą w Poznaniu, ul. Dolna Wilda 126, zarejestrowaną w Sądzie 
Rejonowym Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Wydział VIII Gospodarczy 
Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000234819, NIP 777-00-03-274 kapitał 
zakładowy 1.121.290.222,00 zł,  
 
w imieniu i na rzecz których działa GMINA SWARZĘDZ, ul. Rynek 1, 62-020 Swarzędz. 

 
  Dane kontaktowe/korespondencyjne: 
  GMINA SWARZĘDZ, ul. Rynek 1, 62-020 Swarzędz 
Strona internetowa: www.swarzedz.pl  
tel. 61 65 12 406 
adres poczty elektronicznej: e-mail: zamowienia@swarzedz.pl 
ePUAP dostępny pod adresem: https://epuap.gov.pl 
nazwa adresata: Gmina Swarzędz 
skrzynka ePUAP: 6a199bnmde/SkrytkaESP 
Adres strony internetowej, na której jest prowadzone postępowanie i na której będą 
dostępne   wszelkie dokumenty związane z prowadzoną procedurą: bip.swarzedz.eu 
Godziny pracy: w poniedziałek od 8:00 do 16:00, od wtorku do piątku od 7:30 do 15:30. 

 
II.TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 

 

1. Niniejsze postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na 
podstawie ustawy z dnia 11.09.2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. 
poz. 2019 ze zm.) zwanej dalej Ustawą Pzp oraz niniejszej Specyfikacji Warunków 
Zamówienia, zwaną dalej "SWZ". 

2. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej. 
3. Zamawiający nie przewiduje złożenia oferty w postaci katalogów elektronicznych. 
4. Wymagania związane z realizacją zamówienia w zakresie zatrudnienia przez 

wykonawcę lub podwykonawcę lub dalszych podwykonawców na podstawie stosunku 
pracy osób wykonujących wskazane przez zamawiającego czynności w zakresie 
realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy  
w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. 
U. z 2019 r. poz. 1040, 1043 i 1495) obejmują następujące rodzaje czynności:  
1) prace fizyczne objęte zakresem zamówienia wskazanym w rozdziale IV tj.: roboty 

ziemne i rozbiórkowe, operatorów maszyn budowlanych, brukarzy, pracowników 
układających nawierzchnie bitumiczne, monterów sieci gazowej, telekomunikacyjnej, 
oświetleniowej, wodociągowej i kanalizacyjnej.  

2) Powyższy wymóg nie dotyczy osób wykonujących obsługę geodezyjną oraz osób 
pełniących samodzielne funkcje techniczne w budownictwie tj. kierowników budowy, 
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kierowników robót, projektantów poszczególnych branż, dostawców materiałów  
budowlanych i innych. 

5. Szczegółowe wymagania dotyczące realizacji oraz egzekwowania wymogu zatrudnienia 
na podstawie stosunku pracy zostały określone we wzorze umowy stanowiącym 
odpowiednio Załącznik nr 13 do SWZ.  

 

III.OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 

1. Przedmiotem zamówienia jest budowa ulicy Zamkowej, Placu Powstańców 
Wielkopolskich, Adama Mickiewicza, Nowy Świat, Mylnej, Bramkowej, Gołębiej i Krótkiej 
wraz z siecią wodociągową, kanalizacją sanitarną i siecią gazową. 
Opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr 6 do SWZ 

2. Szczegółowy zakres robót został wyszczególniony w załączniku nr 12 do SWZ – 
dokumentacji projektowej, przedmiarze robót oraz szczegółowych specyfikacjach 
technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych  

3. Wspólny Słownik Zamówień CPV:  
45000000-7 
45233120-6 
45100000-8 
45233252-0 
45232451-8 
45221244-4 
45233290-8 
45231300-8 
45231220-3 
45232150-8 
45316110-9 
45231400-9 
45232310-8 
32520000-4 
77211500-7 
45112710-5 
77310000-6 

4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 
Przedmiot zamówienia tworzy nierozerwalną całość, co oznacza, że nie może zostać 
podzielony na części, ze względów technicznych, organizacyjnych i ekonomicznych,  
a brak podziału zamówienia na część nie zakłóca konkurencji w ramach postępowania. 
Zamówienie nie będzie podzielone na części z uwagi na: 
- podział zamówienia wpłynąłby na wydłużenie terminu realizacji zadania, oraz co jest  
z tym związane przedłużające się utrudnienia komunikacyjne z dojazdem do posesji 
oraz utrudnienia w transporcie publicznym, 
- podział zamówienia jest również ekonomicznie nieuzasadniony, ponieważ rozpoczęcie 
robót drogowych poprzedzone musiałoby być odtworzeniem pasa drogowego po 
robotach instalacyjnych do stanu pierwotnego. W przypadku prowadzenia robót bez 
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podziału zamówienia – równolegle nie zachodni w/w konieczność, gdyż po robotach 
instalacyjnych (kanalizacja deszczowa, kanalizacja sanitarna, gaz, sieci wodociągowe, 
elektroenergetyczne i telekomunikacyjne) budowana będzie na bieżąco trwała 
nawierzchnia ulicy. 

5. Ilekroć specyfikacja warunków zamówienia wskazuje znak towarowy, patent lub 
pochodzenie, wykonawca może zastosować wskazany lub równoważny inny materiał 
spełniający wymogi techniczne wskazanego oraz posiadający właściwości użytkowe 
zgodne z wymogami określonymi w SWZ.  
Ilekroć niniejsza specyfikacja opisuje przedmiot zamówienia za pomocą norm, ocen 
technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, 
Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. Wykonawca, który 
powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, udowodni 
w ofercie, w szczególności za pomocą przedmiotowych środków dowodowych, o których 
mowa w art. 104–107 ustawy Pzp, że proponowane rozwiązania w równoważnym 
stopniu spełniają wymagania określone w opisie przedmiotu zamówienia. 

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

IV.WIZJA LOKALNA 
 

1. Zamawiający informuje, że złożenie oferty nie musi być poprzedzone odbyciem wizji 
lokalnej. 

 
V. PODWYKONAWSTWO 

 
1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy 

(podwykonawcom). 
2. Zamawiający wymaga, aby w przypadku powierzenia części zamówienia 

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

 
VI.TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

 
1. Termin wykonania umowy wynosi: od 450 do 550 dni od dnia zawarcia umowy. Przez 

wykonanie umowy rozumie się wykonanie wszystkich robót budowlanych określonych  
w dokumentacji technicznej stanowiącej załącznik do SWZ oraz dokonanie pozostałych 
czynności wskazanych w umowie, w tym dokonanie do końcowego odbioru przedmiotu 
umowy.  

2. Szczegółowe zagadnienia dotyczące terminu realizacji umowy uregulowane są we 
wzorze umowy stanowiącej załącznik nr 13 do SWZ. 
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VII.WARUNKI UDZIAŁU W POST ĘPOWANIU 
 
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają niżej 

określone warunki udziału w postępowaniu: 
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:  
a) Wykonawca spełni warunek, je żeli wyka że roczny przychód netto w ostatnich 

trzech latach obrotowych, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – 
za ten okres, co najmniej warto ści 20 000 000,00 PLN; 

b) Wykonawca spełni warunek, je żeli wyka że, że posiada środki finansowe lub 
zdolno ść kredytow ą w wysoko ści co najmniej 20 000 000,00 PLN; 

c) Wykonawca spełni warunek, je żeli wyka że, że jest ubezpieczony  
od odpowiedzialno ści cywilnej w zakresie prowadzonej działalno ści zwi ązanej 
z przedmiotem zamówienia, tj. robót budowlanych dot yczących budowy ulic, 
sieci wodoci ągowych, sieci kanalizacyjnych, sieci gazowej - na s umę 
ubezpieczenia nie mniejsz ą niż 20 000 000,00 PLN na ka żde zdarzenie, 

4) zdolności technicznej lub zawodowej:  
a) Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich 5  lat przed 

upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest 
krótszy – w tym okresie, wykonał należycie: 

• jedną robot ę budowlan ą, w ramach której wykonano: 
- drog ę o nawierzchni z kostki kamiennej o powierzchni min . 3 000 m2, 
- drog ę o nawierzchni asfaltowej o powierzchni min. 6 000 m2, 
- sieć kanalizacji grawitacyjnej (sanitarnej lub deszczow ej lub 
ogólnospławnej), 
- sieć wodoci ągow ą, 
o warto ści roboty budowlanej brutto min. 20 000 000,00 brut to PLN, 

• co najmniej jedn ą robot ę budowlan ą polegaj ącą na budowie, sieci 
kanalizacji grawitacyjnej  (sanitarnej lub deszczowej lub ogólnospławnej), 
co najmniej   o średnicy DN 200 mm, długo ści min. 700 mb.  

• co najmniej jedn ą robot ę budowlan ą polegaj ącą na budowie, sieci 
wodoci ągowej , o średnicy Ø 180, długo ści min. 800 mb.   
 
W przypadku wspólnego ubiegania si ę o zamówienie warunek ten 
musi spełni ć co najmniej jeden podmiot.  
 
Jako wykonanie zadania należy rozumieć wystawienie co najmniej 
Świadectwa Przejęcia (dla kontraktów realizowanych zgodnie z warunkami 
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FIDIC) lub podpisania Protokołu odbioru lub równoważnego dokumentu (w 
przypadku zamówień, w których nie wystawia się Świadectwa Przejęcia). 

Uwagi:  
W przypadku oferty składanej wspólnie przez wykonawców oraz w przypadku 
polegania na zasobach innego podmiotu na zasadach określonych w art. 118 
ustawy Pzp, warunek dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej, o którym 
mowa w pkt 4 lit. a nie podlega sumowaniu w ramach poszczególnych tiretów – 
oznacza to, że albo Wykonawca składający ofertę wykaże się realizacją 
wszystkich robót w danej branży, albo jeden z uczestników konsorcjum wykaże 
się realizacją wymaganych robót danej branży, albo w sytuacji gdy Wykonawca, 
który nie ma wymaganego doświadczenia, polega na zasobach innego 
podmiotu na zasadach określonych w art. 118 ustawy Pzp – podmiot ten musi 
wykazać zrealizowaniem wymaganych robót w danej branży. 
 

b) Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że dysponuje wykwalifikowanymi 
osobami, które zostaną skierowane do realizacji zamówienia, tj.:  

•  kierownikiem budowy – osoba posiadająca uprawnienia budowlane  
w specjalności inżynieryjnej drogowej bez ograniczeń zgodnie z ustawą z 
dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., 
poz. 1333 z późn. zm) oraz minimum 10-letni sta ż pracy na stanowisku 
kierownika budowy oraz posiadającą następujące doświadczenie: 
doświadczenie w pełnieniu funkcji kierownika budowy przy realizacji  
w okresie ostatnich 5 lat  przynajmniej   jednej ukończonej roboty 
budowlanej (kontrakty, umowy), o wartości  min. 20 000 000,00 PLN brutto 
w ramach której wykonano: 
- drogę o nawierzchni z kostki kamiennej o powierzchni min. 3 000 m2, 
- drogę o nawierzchni asfaltowej o powierzchni min. 6 000 m2, 
- sieć kanalizacji grawitacyjnej (sanitarnej lub deszczowej lub 
ogólnospławnej), 
- sieć wodociągową, 

•  kierowników robót  – osoby posiadające uprawnienia budowlane bez 
ograniczeń zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane 
(tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 z późn. zm) w specjalności 
instalacyjnej w zakresie sieci instalacji i urządzeń: 
- cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,  
- wodociągowych i kanalizacyjnych - przy czym wymagane jest co 

najmniej 3-letnie doświadczenie w kierowaniu robotami (licząc od daty 
uzyskania odpowiednich uprawnień budowlanych) z zakresu budowy 
sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej, 

- telekomunikacyjnych. 
- elektrycznych i elektroenergetycznych. 

•  Kierownik Projektu – niniejsza osoba ma posiadać następujące 
kwalifikacje zawodowe, doświadczenie i wykształcenie: 
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- wykształcenie wyższe techniczne, 
- doświadczenie w pełnieniu funkcji Kierownika Projektu przy realizacji 
minimum dwóch ukończonych Projektów (rozumianych jako realizacja 
kontraktów, umów w zakresie robót budowlanych  każda o wartości nie 
mniejszej niż 20 000 000,00 PLN brutto). 

c) Wykonawca spełni warunek, je żeli wyka że średnie roczne zatrudnienie  
z okresu trzech ostatnich lat – w ka żdym roku co najmniej 50 osób. 
 
Uwagi:  

- za uprawnienia budowlane odpowiadające wyżej określonym uznane zostaną 
uprawnienia, które wydane zostały na podstawie wcześniej obowiązujących 
przepisów oraz odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw 
członkowskim Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państw 
członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu – EFTA (strony 
umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym) z zastrzeżeniem, art. 12a oraz 
innych przepisów ustawy Prawo Budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r., poz. 
1333 ze zm.) oraz ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania 
kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej 
(Dz. U. Z 2020 r., poz. 220). 

- Staż zawodowy ustala się licząc od dnia uzyskania uprawnień budowlanych do 
dnia otwarcia ofert. 

- Dopuszcza się uprawnienia równoważne (w zakresie koniecznym do wykonania 
przedmiotu zamówienia) – dla osób, które posiadają uprawnienia uzyskane 
przed dniem wejścia w życie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane lub 
stwierdzenie posiadania przygotowania zawodowego do pełnienia 
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie i zachowały uprawnienia 
do pełnienia tych funkcji w dotychczasowym zakresie. 

- Zamawiający nie dopuszcza możliwość łączenia w/w funkcji w przypadku gdy ta 
sama osoba posiada wymagane uprawnienia oraz staż zawodowy w więcej niż 
jednej specjalności, z zastrzeżeniem kierowników robót. 

2. Pozostałe informacje dotyczące warunków udziału w postępowaniu: 
1) Jeżeli wykonawca wykazuje doświadczenie nabyte w ramach kontraktu 

(zamówienia/umowy) realizowanego przez wykonawców wspólnie ubiegających się  
o udzielenie zamówienia (konsorcjum), zamawiający nie dopuszcza by wykonawca 
polegał na doświadczeniu grupy wykonawców, której był członkiem, jeżeli faktycznie  
i konkretnie nie wykonywał wykazywanego zakresu prac. Zamawiający zastrzega 
możliwość zwrócenia się  do wykonawcy o wyjaśnienia w zakresie faktycznie 
konkretnie wykonywanego zakresu prac oraz przedstawienia stosownych dowodów 
umowy konsorcjum, z której wynika zakres obowiązków czy wystawionych przez 
wykonawcę faktur. 

2) W przypadku złożenia przez wykonawców dokumentów zawierających kwoty 
wyrażone w innych walutach niż PLN, dla potrzeb oceny spełniania warunku 
określonego powyżej, zamawiający jako kurs przeliczeniowy waluty przyjmie średni 
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kurs danej waluty opublikowany przez Narodowy Bank Polski w dniu publikacji 
ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych. Jeżeli w dniu publikacji 
ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych, Narodowy Bank Polski 
nie publikuje średniego kursu danej waluty, za podstawę przeliczenia przyjmuje się 
średni kurs waluty publikowany pierwszego dnia, po dniu publikacji ogłoszenia  
o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych, w którym zostanie on 
opublikowany. 

3) Zamawiający może na każdym etapie postępowania, uznać, że wykonawca nie 
posiada wymaganych zdolności, jeżeli posiadanie przez wykonawcę sprzecznych 
interesów, w szczególności zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych 
wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny 
wpływ na realizację zamówienia. 
 

VIII.PODSTAWY WYKLUCZENIA Z POST ĘPOWANIA 
 
1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawców, w stosunku do 

których zachodzi którakolwiek z okoliczności wskazanych w art. 108 ust. 1 ustawy Pzp, 
tzn.:  
z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawcę: 

1)  będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo: 
a) udziału w zorganizowanej grupie przestępczej albo związku mającym na celu 

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

b) handlu ludźmi, o którym mowa w art. 189a Kodeksu karnego, 
c) o którym mowa w art. 228-230a, art. 250a Kodeksu karnego lub w art. 46 lub art. 48 

ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie, 
d) finansowania przestępstwa o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 

165a Kodeksu karnego, lub przestępstwo udaremniania lub utrudniania 
stwierdzenia przestępnego pochodzenia pieniędzy lub ukrywania ich 
pochodzenia, o którym mowa w art. 299 Kodeksu karnego, 

e) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 Kodeksu karnego, 
lub mające na celu popełnienie tego przestępstwa, 

f) powierzenia wykonywania pracy małoletniemu cudzoziemcowi, o którym mowa w 
art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania 
wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na 
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769), 

g) przeciwko obrotowi gospodarczemu, o których mowa w art. 296-307 Kodeksu 
karnego, przestępstwo oszustwa, o którym mowa w art. 286 Kodeksu karnego, 
przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów, o których mowa w art. 270-
277d Kodeksu karnego, lub przestępstwo skarbowe, 

h) o którym mowa w art. 9 ust. 1 i 3 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r.  
o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym 
wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 
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- lub za odpowiedni czyn zabroniony określony w przepisach prawa obcego; 
2)  jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika 

spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce 
komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za 
przestępstwo, o którym mowa w pkt 1; 

3)  wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję 
administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na 
ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, chyba że wykonawca odpowiednio przed 
upływem terminu do składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu 
albo przed upływem terminu składania ofert dokonał płatności należnych podatków, 
opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub 
grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności; 

4)  wobec którego prawomocnie orzeczono zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne; 
5) jeżeli zamawiający może stwierdzić, na podstawie wiarygodnych przesłanek, że 

wykonawca zawarł z innymi wykonawcami porozumienie mające na celu zakłócenie 
konkurencji, w szczególności jeżeli należąc do tej samej grupy kapitałowej  
w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, 
złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału  
w postępowaniu, chyba że wykażą, że przygotowali te oferty lub wnioski niezależnie 
od siebie; 

6) jeżeli, w przypadkach, o których mowa w art. 85 ust. 1, doszło do zakłócenia 
konkurencji wynikającego z wcześniejszego zaangażowania tego wykonawcy lub 
podmiotu, który należy z wykonawcą do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu 
ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, chyba że 
spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób 
niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia. 

2. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawców, w stosunku do 
których zachodzi którakolwiek z okoliczności wskazanych w art. 108 ust. 2 ustawy - w 
przypadku zamówienia o wartości równej lub przekraczającej wyrażoną w złotych 
równowartość kwoty dla robót budowlanych - 20 000 000 euro, wyklucza się 
wykonawcę, który udaremnia lub utrudnia stwierdzenie przestępnego pochodzenia 
pieniędzy lub ukrywa ich pochodzenie, w związku z brakiem możliwości ustalenia 
beneficjenta rzeczywistego, w rozumieniu art. 2 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 1 marca 2018 
r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2019 r. 
poz. 1115, 1520, 1655 i 1798). 

3. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawców, w stosunku do 
których zachodzi którakolwiek z okoliczności wskazanych w art.  109 ust. 1 pkt 4 ustawy 
Pzp – w stosunku do którego otwarto likwidację, ogłoszono upadłość, którego aktywami 
zarządza likwidator lub sąd, zawarł układ z wierzycielami, którego działalność 
gospodarcza jest zawieszona albo znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji 
wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej 
procedury. 
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4. Wykonawca nie podlega wykluczeniu w okolicznościach określonych w art. 108 ust. 1  
pkt 1, 2, 5 i 6 Pzp lub art. 109 ust. 1 pkt 4 i  Pzp, jeżeli udowodni zamawiającemu, że 
spełnił łącznie przesłanki wskazane w art. 110 ust. 2 Pzp. Zamawiający oceni, czy 
podjęte przez wykonawcę czynności, o których mowa w art. 110 ust.  2  Pzp,  są 
wystarczające  do  wykazania  jego  rzetelności,  uwzględniając  wagę  i szczególne 
okoliczności czynu wykonawcy. Jeżeli podjęte przez wykonawcę czynności nie są 
wystarczające do wykazania jego rzetelności, zamawiający wyklucza wykonawcę. 

 
 
 
 
IX.OŚWIADCZENIA I DOKUMENTY, JAKIE ZOBOWI ĄZANI SĄ DOSTARCZYĆ 

WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU  
W POSTĘPOWANIU ORAZ WYKAZANIA BRAKU PODSTAW WYKLUCZENIA 
(PODMIOTOWE ŚRODKI DOWODOWE) 
1. Do  oferty  Wykonawca  zobowiązany  jest  dołączyć  aktualne  na  dzień  składania  

ofert oświadczenie, że nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w 
postępowaniu. Przedmiotowe oświadczenie Wykonawca składa w formie jednolitego  
europejskiego dokumentu zamówienia sporządzonego zgodnie ze wzorem 
standarowego formularza określonego rozporządzeniu wykonawczym   komisji   (UE)   
2016/7   z   dnia  5  stycznia  2016  r.  ustanawiającego standardowy  formularz  
jednolitego  europejskiego  dokumentu  zamówienia.  Oświadczenie to stanowi dowód 
potwierdzający brak podstaw wykluczenia, spełnianie warunków udziału w 
postępowaniu lub kryteriów selekcji, odpowiednio na dzień składania wniosków o 
dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo ofert, tymczasowo zastępujący 
wymagane przez zamawiającego podmiotowe środki dowodowe. 

2. Zamawiający informuje, iż instrukcję wypełnienia oraz edytowalną wersję formularza 
JEDZ można znaleźć pod adresem: https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/prawo-
zamowien-publicznych-regulacje/prawo-krajowe/jednolity-europejski-dokument-
zamowienia. Zamawiający zaleca wypełnienie za pomocą serwisu dostępnego pod 
adresem: https://espd.uzp.gov.pl/. W tym celu przygotowany przez Zamawiającego 
jednolity europejski dokument zamówienia w formacie *.xml, stanowiący Załącznik nr 2 
do SWZ, należy zaimportować do wyżej wymienionego serwisu oraz postępując zgodnie 
z zamieszczoną tam instrukcją wypełnić wzór elektronicznego formularza ESPD, z 
zastrzeżeniem poniższych uwag: 
1) w  Części  II  Sekcji  D   (Informacje  dotyczące  podwykonawców,  na  których 

zdolności  Wykonawca  nie  polega)  Wykonawca  oświadcza  czy  zamierza  zlecić 
osobom trzecim podwykonawstwo jakiejkolwiek części zamówienia (w przypadku 
twierdzącej  odpowiedzi  podaje  ponadto,  o  ile  jest  to  wiadome,  wykaz 
proponowanych podwykonawców), natomiast Wykonawca nie jest zobowiązany do 
przedstawienia    w    odniesieniu    do    tych    podwykonawców  odrębnych  , 
zawierających informacje wymagane w Części II Sekcja A i B oraz w Części III; 
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2) w  Części  IV  Zamawiający  żąda  jedynie  ogólnego  oświadczenia  dotyczącego 
wszystkich kryteriów kwalifikacji (sekcja α), bez wypełniania poszczególnych Sekcji A, 
B, C i D; 

3) Część V (Ograniczenie  liczby  kwalifikujących  się  kandydatów) należy pozostawić 
niewypełnioną 

3. Zamawiający  przed  wyborem  najkorzystniejszej  oferty  wzywa  wykonawcę,  którego 
oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym 
niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych. 
Wykonawca na wezwanie Zamawiającego zobowiązany jest złożyć następujące 
podmiotowe środki dowodowe: 
1) oświadczenie  wykonawcy,  w  zakresie  art.  108  ust.  1  pkt  5 Pzp.,  o  braku 

przynależności  do  tej  samej  grupy  kapitałowej,  w  rozumieniu  ustawy z   dnia 
16.02.2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2019 r. poz. 369), z 
innym  wykonawcą,  który  złożył  odrębną  ofertę,  ofertę  częściową  lub  wniosek   
o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do 
tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi 
przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału  
w postępowaniu  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, 
sporządzone nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne 
przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji; 

3) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat,  
a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, 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, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje 
bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty 
budowlane były wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie 
jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty – załącznik nr 
3 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 – załącznik nr 4 do SWZ. 

5) Oświadczenie wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu,  
o którym  mowa  w  art.  125  ust.  1 Pzp w  zakresie odnoszącym  się  do  podstaw 
wykluczenia  wskazanych  w  art.  108  ust.  1  pkt  3-6 Pzp oraz w  zakresie  podstaw 
wykluczenia  wskazanych  w  art.  109  ust.  1  pkt  4 Pzp - wzór oświadczenia stanowi 
Załącznik nr 9 do SWZ. 
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6) Informację  z  Krajowego  Rejestru  Karnego w  zakresie  dotyczącym  podstaw 
wykluczenia  wskazanych  w  art.  108  ust.  1  pkt  1, 2  i  4 Pzp sporządzoną  nie 
wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem. 

7) Informację  z  Centralnego  Rejestru  Beneficjentów  Rzeczywistych w  zakresie 
podstawy  wykluczenia  wskazanej  w  art.  108  ust.  2 Pzp, jeżeli odrębne przepisy 
wymagają wpisu do tego rejestru, sporządzoną nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej 
złożeniem 

8) Oświadczenie wykonawcy o rocznym przychodzie wykonawcy za okres nie dłuższy 
niż ostatnie 3 lata obrotowe, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - za 
ten okres – załącznik nr 10; 

9) Informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającą 
wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy,  
w okresie nie wcześniejszym niż 3 miesiące przed jej złożeniem; 

10) Dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności 
cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia 
ze wskazaniem sumy gwarancyjnej tego ubezpieczenia; 

11) Oświadczenie na temat wielkości średniego rocznego zatrudnienia u wykonawcy 
oraz liczebności kadry kierowniczej w ostatnich 3 latach, a w przypadku gdy okres 
prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie - załącznik nr 11 ; 

4. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej,  
1) zamiast dokumentu, o których mowa w ust. 3 pkt 2, składa dokument lub dokumenty 

wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, 
potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono 
upadłości, jego  aktywami  nie  zarządza  likwidator  lub  sąd,  nie  zawarł układu  z 
wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się 
on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w 
przepisach miejsca  wszczęcia  tej  procedury -wystawione  nie  wcześniej  niż 3 
miesiące przed jego złożeniem. Dokument, o którym mowa powyżej, powinien być 
wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jego złożeniem. 

2) zamiast  dokumentów, o których mowa w ust. 3 pkt 6 i 7, składa informację  z 
odpowiedniego rejestru, takiego jak rejestr sądowy, albo, w przypadku braku takiego 
rejestru,  inny  równoważny  dokument  wydany przez  właściwy  organ  sądowy  lub 
administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania-
wystawione  nie  wcześniej  niż  6  miesięcy  przed  jego  złożeniem  oraz składa 
informację z odpowiedniego rejestru zawierającego informacje o jego beneficjentach 
rzeczywistych  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,  określający  jego 
beneficjentów rzeczywistych - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego 
złożeniem. 

5. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje 
się dokumentów, o których mowa w ust. 4, lub gdy dokumenty te nie odnoszą się do 
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wszystkich przypadków wskazanych w SWZ, zastępuje się je odpowiednio w całości lub 
w części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze 
wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie 
osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą, lub, jeżeli w kraju, w 
którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie ma przepisów o 
oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem sądowym lub administracyjnym, 
notariuszem, organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze 
względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy. Wymagania dotyczące 
terminu wystawienia dokumentów lub oświadczeń są analogiczne jak w ust. 4. 

6. Zamawiający nie wzywa do złożenia podmiotowych środków dowodowych, jeżeli może 
je  uzyskać  za  pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności 
rejestrów  publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17.02.2005 r. o informatyzacji 
działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, o ile wykonawca wskazał  
w jednolitym dokumencie dane umożliwiające dostęp do tych środków, a także wówczas 
gdy podmiotowym środkiem dowodowym jest oświadczenie, którego treść odpowiada 
zakresowi oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy PZP. Wykonawca nie 
jest zobowiązany do złożenia podmiotowych środków dowodowych, które zamawiający 
posiada, jeżeli wykonawca wskaże te środki oraz potwierdzi ich prawidłowość   
i aktualność; 

7. W zakresie nieuregulowanym ustawą Pzp lub niniejszą SWZ do oświadczeń  
i dokumentów składanych przez Wykonawcę w postępowaniu, zastosowanie mają 
przepisy rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020r. 
w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub 
oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz. U. z 2020 r. poz. 
2415) oraz przepisy rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia  2020 r.  
w  sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań 
technicznych  dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej  
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz.U. z 2020 r. 
poz. 2452). 

8. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia podmiotowych środków dowodowych, 
które zamawiający posiada, jeżeli wykonawca wskaże te środki oraz potwierdzi ich 
prawidłowość i aktualność. 
 

X.POLEGANIE NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW  
1. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu 

lub kryteriów selekcji, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego 
zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych 
lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby, 
niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych. 

2. Wymagania dotyczące polegania na zdolnościach lub sytuacjach innych podmiotów,  
o których mowa w ust.1 
1) Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów  musi 

udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował 
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niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w  szczególności przedstawiając 
zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na 
potrzeby  realizacji zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy 
potwierdzający tą okoliczność; 

2) Zamawiający  ocenia,  czy  udostępniane  wykonawcy  przez  podmioty  
udostępniające zasoby   zdolności   techniczne   lub   zawodowe   lub   ich   sytuacja   
finansowa   lub ekonomiczna,  pozwalają na  wykazanie  przez  wykonawcę 
spełniania  warunków udziału  w  postępowaniu,  a  także  bada,  czy  nie  zachodzą 
wobec  tego  podmiotu podstawy wykluczenia, które zostały przewidziane względem 
wykonawcy. 

3) W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub  
doświadczenia  wykonawcy  mogą  polegać  na  zdolnościach  podmiotów 
udostępniających zasoby, jeśli podmioty te wykonają roboty budowlane lub usługi, do 
realizacji których te zdolności są wymagane. 

4) Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, odpowiada solidarnie z 
wykonawcą, który polega na jego sytuacji finansowej lub ekonomicznej, za szkodę 
poniesioną przez zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, 
chyba że za nieudostępnienie zasobów podmiot ten nie ponosi winy. 

5) Jeżeli  zdolności  techniczne  lub  zawodowe,  sytuacja  ekonomiczna  lub  finansowa 
podmiotu  udostępniającego  zasoby  nie  potwierdzają  spełniania  przez  wykonawcę 
warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tego podmiotu podstawy 
wykluczenia,  zamawiający  żąda,  aby  wykonawca  w  terminie  określonym  przez 
zamawiającego  zastąpił  ten  podmiot  innym  podmiotem  lub  podmiotami   albo 
wykazał, że samodzielnie spełnia warunki udziału w postępowaniu. Wykonawca nie 
może,  po  upływie  terminu  składania  wniosków  o  dopuszczenie  do  udziału  w 
postępowaniu  albo  ofert,  powoływać  się  na  zdolności  lub  sytuację  podmiotów 
udostępniających zasoby, jeżeli na etapie składania wniosków o dopuszczenie do 
udziału w postępowaniu albo ofert nie polegał on w danym zakresie na zdolnościach 
lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby. 

3. W celu oceny, czy Wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych 
podmiotów na zasadach określonych w ust. 2, będzie dysponował niezbędnymi 
zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz 
oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty 
dostęp do ich zasobów, a także w celu wykazania braku wobec tych podmiotów 
podstaw do wykluczenia oraz spełniania, w zakresie w jakim powołuje się na ich zasoby, 
warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca: 
1) Składa wraz z ofertą zobowiązanie innego podmiotu do udostępnienia niezbędnych 

zasobów Wykonawcy-zgodnie z Załącznikiem nr 5 do SWZ; 
2) składa  wraz  z ofertą Jednolity  Europejski  Dokument  Zamówienia  (ESPD) 

dotyczący  tych  podmiotów, w  zakresie  wskazanym  w  Części  II  Sekcji  C  ESPD 
(Informacje na temat polegania na zdolności innych podmiotów). 
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XI.INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW WSPÓLNIE UBIEGAJ ĄCYCH 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 musi być załączone do oferty w postaci elektronicznej.  

2. W  przypadku  Wykonawców  wspólnie  ubiegających się o udzielenie zamówienia, 
Jednolity  Europejski  Dokument  Zamówienia  (ESPD)  składa  każdy z Wykonawców 
wspólnie  ubiegających  się  o  zamówienie.  Oświadczenie  to  wstępnie  potwierdza 
spełnianie  warunków  udziału  w  postępowaniu  oraz  brak  podstaw  do  wykluczenia 
 w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału  
w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia. 

3. Oświadczenia  i  dokumenty  potwierdzające  brak  podstaw  do  wykluczenia   
z postępowania, w tym oświadczenie dotyczące przynależności lub braku 
przynależności do tej samej grupy kapitałowej, składa każdy z Wykonawców wspólnie 
ubiegających się o zamówienie. 

4. Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z Pełnomocnikiem. 
5. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub 

doświadczenia wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą 
polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane lub 
usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. 

6. W przypadku, o którym mowa w ust. 5, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie 
zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty 
budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy.  
 

XII.SPOSÓB KOMUNIKACJI ORAZ WYMAGANIA TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE 
SPORZĄDZANIA, WYSYŁANIA I ODBIERANIA KORESPONDENCJI 
ELEKTRONICZNEJ 
 
1. Niniejsze postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się wyłącznie w języku 

polskim. 
2. Informacje ogólne 

1)  W postepowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja pomiędzy zamawiającym  
 a wykonawcami odbywa się przy użyciu następujących narządzi:  
a) miniPortalu, który dostępny jest pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl 
b) dostępnego pod adresem: https://epuap.gov.pl/wps/portal/ 
c) poczty elektronicznej: zamowienia@swarzedz.pl 

- z  zastrzeżeniem,  iż  oferta,  w  tym Jednolity  Europejski  Dokument  Zamówienia 
(ESPD) mogą zostać przekazane wyłącznie za pomocą ePUAPu. 

2) Zamawiający wyznacza do kontaktu z wykonawcami osoby wskazane poniżej: Sylwia 
Grąbczewska, Anna Ruks – Wydział Radców Prawnych i Zamówień Publicznych,  
tel. 61 65 12 406, mail: zamowienia@swarzedz.pl 
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3) Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na 
ePUAP ma dostęp do formularzy: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz 
do formularza do komunikacji. 

4) Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania odbierania dokumentów 
elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji 
przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania  
z miniPortalu (https://miniportal.uzp.gov.pl) oraz w Regulaminie ePUAP. 

5)  Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych 
formularzy: „Formularz złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” i „Formularza 
do komunikacji” wynosi 150 MB. 

6) Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, 
oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych 
informacji przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP. 

7) Identyfikator postępowania dla danego postępowania o udzielenie zamówienia 
dostępny jest na liście wszystkich postępowań na miniPortalu 

8) Dane postępowania można wyszukać również na Liście wszystkich postępowań  
w miniPortalu klikając wcześniej opcję „Dla Wykonawców” lub ze strony głównej  
z zakładki Postępowania. 

3. Sposób komunikowania się zamawiającego z wykonawcami (nie dotyczy składania 
ofert): 
1) W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja pomiędzy Zamawiającym  

a Wykonawcami w szczególności składanie oświadczeń, wniosków, zawiadomień 
oraz przekazywanie informacji odbywa się elektronicznie: 

a)  za pośrednictwem dedykowanego formularza: „Formularz do komunikacji” 
dostępnego na ePUAP oraz udostępnionego przez mini Portal. We wszelkiej 
korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający  
i Wykonawcy posługują się numerem ogłoszenia (BZP lub ID postępowania). 

b) za pomocą poczty elektronicznej - zamowienia@swarzedz.pl 
2) Wykonawca może składać dokumenty i oświadczenia w następujących formatach 

danych: .pdf, .doc, .docx, .xls, .xlsx lub inne zgodne z katalogiem formatów 
wskazanych w załączniku nr 2 do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 
2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla 
rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych 
wymagań dla systemów teleinformatycznych).  
 

XIII.OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY ORAZ WYMAGAN IA FORMALNE 
DOTYCZĄCE SKŁADANYCH O ŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW 
 

1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 
2. Treść oferty musi odpowiadać treści SWZ. 
3. Ofertę sporządza  się  w  języku  polskim na  Formularzu   Ofertowym - zgodnie   z 

Załącznikiem nr 1 do SWZ. Wraz z ofertą Wykonawca jest zobowiązany złożyć: 
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1) Oświadczenie w formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (ESPD), 
o którym mowa w Rozdziale IX ust. 1 SWZ; 

2) Doświadczenie personelu Wykonawcy - zgodnie z Załącznikiem nr 7 (na potrzeby 
kryterium oceny ofert); 

3) zobowiązanie innego podmiotu oraz oświadczenie w formie Jednolitego 
Europejskiego Dokumentu Zamówienia, o których mowa  w  Rozdziale X ust. 3 pkt 1 i 
2 SWZ (jeżeli dotyczy); 

4) dowód wniesienia wadium (w przypadku wadium złożonego w formie poręczeń lub 
gwarancji); 

5) dokumenty,  z  których  wynika  prawo  do  podpisania  oferty; odpowiednie 
pełnomocnictwa (jeżeli dotyczy). 

4. Oferta  oraz  pozostałe  oświadczenia  i  dokumenty,  dla  których  Zamawiający  określił 
wzory  w  formie  formularzy  zamieszczonych  w  załącznikach  do  SWZ, powinny być 
sporządzone zgodnie z tymi wzorami. 

5. W przypadku gdy oferta nie została podpisana przez osobę uprawnioną do  reprezentacji 
Wykonawcy określoną w odpowiednim rejestrze lub innym dokumencie właściwym dla 
danej  formy  organizacyjnej  Wykonawcy,  do  oferty  należy  dołączyć  dokument 
pełnomocnictwa, złożony w postaci elektronicznej, opatrzony kwalifikowanym podpisem 
elektronicznym  lub  elektronicznej  kopii,  poświadczonej  kwalifikowanym  podpisem 
elektronicznym przez notariusza. 

6.  Ofert ę,  w  tym Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (ESPD), sporz ądza si ę, 
pod  rygorem  niewa żności,  w formie elektronicznej (podpisanej kwalifikow anym 
podpisem elektronicznym). 

7. Wszelkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 
16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 1010 
ze zm.), które Wykonawca zastrzeże jako tajemnicę przedsiębiorstwa, powinny zostać 
złożone w osobnym pliku wraz z jednoczesnym zaznaczeniem „Załącznik stanowiący 
tajemnicę przedsiębiorstwa” a następnie wraz z plikami stanowiącymi jawną część 
skompresowane do jednego pliku archiwum (ZIP). Wykonawca zobowiązany jest, wraz  
z przekazaniem tych informacji, wykazać spełnienie przesłanek określonych w art. 11 ust. 
2 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Zaleca się, aby 
uzasadnienie zastrzeżenia informacji jako tajemnicy przedsiębiorstwa było sformułowane 
w sposób umożliwiający jego udostępnienie. Zastrzeżenie przez Wykonawcę tajemnicy 
przedsiębiorstwa bez uzasadnienia, będzie traktowane przez Zamawiającego jako 
bezskuteczne ze względu na zaniechanie przez Wykonawcę podjęcia niezbędnych 
działań w celu zachowania poufności objętych klauzulą informacji zgodnie z 
postanowieniami art. 18 ust. 3 Ustawy. 

8. Jeżeli na ofertę składa się kilka dokumentów, Wykonawca powinien stworzyć folder, do 
którego przeniesie wszystkie dokumenty oferty, podpisane kwalifikowanym podpisem 
elektronicznym. Następnie taki folder powinien zostać skompresowany do formatu .zip 
(bez nadawania mu haseł i bez szyfrowania). W kolejnym kroku za pośrednictwem 
Aplikacji do szyfrowania Wykonawca zaszyfruje folder zawierający dokumenty składające 
się na ofertę. 
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9. Pełnomocnictwo do podpisania oferty musi być złożone w oryginale w takiej samej formie 
jak składana oferta. Dopuszcza się także złożenie elektronicznej kopii (skanu) 
pełnomocnictwa sporządzonego uprzednio w formie pisemnej, w formie elektronicznego 
poświadczenia sporządzonego stosownie do art. 97 § 2 ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. 
Prawo o notariacie, które to poświadczenia notariusz opatruje kwalifikowanym podpisem 
elektronicznym, bądź też poprze opatrzenie skanu pełnomocnictwa sporządzonego 
uprzednio w formie pisemnej kwalifikowanym podpisem. Elektroniczna kopia 
pełnomocnictwa nie może być uwierzytelniona przez upełnomocnionego. 

10. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język 
polski. 

11. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych musi być zgody z wymaganiami 
określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r.  
w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań 
technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej  
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020 poz. 
2452) oraz rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 
2020r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub 
oświadczeń, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy (Dz. U. z 2020 poz. 2415). 

 
XIV.WADIUM 

 
1. Wykonawca przystępujący do postępowania jest zobowiązany, przed upływem terminu 

składania ofert, wnieść wadium w kwocie: 800.000,00 PLN. 
2. Wadium musi obejmować pełen okres związania ofertą.  
3. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku formach wskazanych w art. 97 ust. 7 

ustawy Pzp. 
4. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy 

w banku BNP Paribas Bank Polska S.A, numer rachunku 29 1600 1084 1843 0348 6000 
0007. W tytule przelewu należy podać numer i nazwę postępowania. 

5. Wadium musi wpłynąć na wskazany rachunek bankowy zamawiającego najpóźniej 
przed upływem terminu składania ofert (decyduje data wpływu na rachunek bankowy 
zamawiającego). 

6. Wadium wnoszone w poręczeniach lub gwarancjach należy załączyć do oferty  
w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego podpisanego kwalifikowanym 
podpisem elektronicznym przez wystawcę dokumentu i powinno zawierać następujące 
elementy: 
1) nazwę dającego zlecenie (wykonawcy), beneficjenta gwarancji (zamawiającego), 

gwaranta/poręczyciela oraz wskazanie ich siedzib. Beneficjentem wskazanym  
w gwarancji lub poręczeniu musi być Gmina Swarzędz, ul. Rynek 1, 62-020 
Swarzędz. 

2) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją/poręczeniem, 
3)  kwotę gwarancji/poręczenia, 
4) termin ważności gwarancji/poręczenia, 
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5) zobowiązanie gwaranta do zapłacenia kwoty gwarancji/poręczenia bezwarunkowo, 
na pierwsze pisemne żądanie zamawiającego, w sytuacjach określonych w art. 98 
ust. 6 ustawy Pzp. 

7. W przypadku, gdy wykonawca nie wniósł wadium lub wniósł w sposób nieprawidłowy 
lub nie utrzymywał wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą lub złożył 
wniosek o zwrot wadium, w przypadku o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, 
zamawiający odrzuci ofertę na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 14 ustawy Pzp. 

8. Jako Beneficjenta wadium wnoszonego w formie poręczeń lub gwarancji należy 
wskazać Gminę Swarzędz. 
 

XV.SPOSÓB OBLICZENIA CENY OFERTY 
 
1. Wykonawca podaje cenę za realizację przedmiotu zamówienia zgodnie ze wzorem 

Formularza Ofertowego, stanowiącego Załącznik nr 1 do SWZ. Dodatkowo, wykonawca 
podaje rozbicie ceny oferty (RCO) według wymagań zawartych w załączniku nr 1a do 
SWZ. 

2. W postępowaniu ustanowiono wynagrodzenie ryczałtowe. 
3. Cena oferty powinna być wyrażona w złotych polskich (PLN) z dokładnością do dwóch 

miejsc po przecinku. 
4. Cena ofertowa/ceny jednostkowe muszą obejmować wszystkie inne koszty związane   

z  realizacją  robót  budowlanych, koszty  związane  z  ubezpieczeniami,  zakładane  
marże, koszt  ryzyk oraz ewentualne upusty i rabaty a także wszystkie potencjalne 
ryzyka ekonomiczne, jakie mogą wystąpić przy realizacji przedmiotu umowy, wynikające 
z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawierania umowy.  

5. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 
6. Prawidłowe ustalenie stawki podatku VAT leży po stronie Wykonawcy. Należy przyjąć 

obowiązującą stawkę podatku VAT zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r.  
o podatku od towarów i usług. 

7. Rozliczenia między zamawiającym a wykonawcą prowadzone będą w walucie polskiej 
(złoty polski). Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych.  

8. Jeżeli została złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego 
obowiązku podatkowego zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od 
towarów i usług (Dz. U. z 2020 r. poz. 106 ze zm.), dla celów zastosowania kryterium 
ceny lub kosztu zamawiający dolicza do przedstawionej w tej ofercie ceny kwotę 
podatku od towarów i usług, którą miałby obowiązek rozliczyć. W ofercie, o której mowa 
w ust. 1, wykonawca ma obowiązek: 
1) poinformowania zamawiającego, że wybór jego oferty będzie prowadził do powstania 

u zamawiającego obowiązku podatkowego; 
2) wskazania nazwy (rodzaju) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będą 

prowadziły do powstania obowiązku podatkowego; 
3)  wskazania wartości towaru lub usługi objętego obowiązkiem podatkowym 

zamawiającego, bez kwoty podatku; 
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4) wskazania stawki podatku od towarów i usług, która zgodnie z wiedzą wykonawcy, 
będzie miała zastosowanie. 
 
 
 

XVI.TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 
 

1. Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 90 dni tj. do dnia 12.10.2021r. Bieg 
terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 

2. W przypadku gdy wybór najkorzystniejszej oferty nie nastąpi przed upływem terminu 
związania ofertą,  o  którym  mowa  w  pkt  1,  Zamawiający  przed  upływem terminu 
związania ofertą,  zwróci  się  jednokrotnie  do  Wykonawców  o  wyrażenie  zgody  na 
przedłużenie tego terminu o wskazywany przez niego okres, nie dłuższy niż 60 dni. 

3. Przedłużenie terminu związania ofertą, o którym mowa w ust. 2, wymaga złożenia przez 
Wykonawcę  pisemnego  oświadczenia  o  wyrażeniu  zgody  na  przedłużenie terminu 
związania ofertą. 

4. W   przypadku  gdy  Zamawiający  żąda  wniesienia  wadium,  przedłużenie terminu 
związania ofertą,  o  którym  mowa  w  ust.  2,  następuje  wraz  z  przedłużeniem  
okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium 
na przedłużony okres związania ofertą. 
 

XVII.SPOSÓB I TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 
 

1. Ofertę wraz z załącznikami należy przygotować i złożyć zgodnie z wytycznymi 
opisanymi  w rozdziale XIII SWZ.  

2. Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 15.07.2021 r. do godziny 10:00 dokonując 
przesłania zaszyfrowanej oferty za pośrednictwem „Formularza do złożenia, zmiany, 
wycofania oferty lub wniosku” dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na 
miniportalu. 

3. O terminie złożenia oferty decyduje data oraz dokładny czas przekazania na ePUAP. 
4. Do upływu terminu składania ofert wykonawca może wycofać ofertę. 
5. Zamawiający odrzuca ofertę jeżeli została złożona po terminie składania ofert. 
6. Wykonawca nie może skutecznie wycofać oferty ani wprowadzić zmian w treści oferty 

po upływie terminu składania ofert. 
7. Otwarcie ofert nastąpi w dnia 15.07.2021 r. o godzinie 11:00. 
8. Otwarcie ofert następuje poprzez użycie mechanizmu do odszyfrowania ofert 

dostępnego po zalogowaniu w zakładce Deszyfrowanie na miniPortalu i następuje 
poprzez wskazanie pliku do odszyfrowania. 

9. Zamawiający, najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępnia na stronie internetowej 
prowadzonego postepowania informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na 
sfinansowanie zamówienia. 

10. Zamawiający, niezwłocznie po otwarciu ofert, udostępni na stronie internetowej 
prowadzonego postępowania informacje o:  
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a) nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej 
działalności gospodarczej albo miejscach zamieszkania wykonawców, których 
oferty zostały otwarte; 

b) cenach lub kosztach zawartych w ofertach.  
11. W przypadku wystąpienia awarii systemu teleinformatycznego, która spowoduje brak 

możliwości otwarcia ofert w terminie określonym przez Zamawiającego, otwarcie ofert 
nastąpi niezwłocznie po usunięciu awarii.  

12. Zamawiający poinformuje o ewentualnej zmianie terminu otwarcia ofert na stronie 
internetowej prowadzonego postępowania.  
 

XVIII.OPIS KRYTERIÓW OCENY OFERT, WRAZ Z PODANIEM W AG TYCH KRYTERIÓW 
I SPOSOBU OCENY OFERT 
 

1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi 
kryteriami oceny ofert: 
1) Cena  – waga kryterium 60%; 
2) Termin wykonania umowy – waga kryterium 20%; 
3) Okres gwarancji – waga kryterium 5%; 
4) Doświadczenie kierownika budowy – waga kryterium 15%  

2. Zasady oceny ofert w poszczególnych kryteriach: 
1) Kryterium 1 - Cena  

Kryterium „Cena” będzie rozpatrywane na podstawie ceny brutto za wykonanie 
przedmiotu zamówienia, podanej przez Wykonawcę w formularzu ofertowym. 
Zamawiający ofercie o najniższej cenie przyzna 60 punktów (wartość punktowa 
obliczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku), a każdej następnej zostanie 
przyporządkowana liczba punktów proporcjonalnie mniejsza, według wzoru: 
Cena = najniższa oferowana cena brutto (zł) / cena badanej oferty brutto (zł) x 60 pkt 
 

2) Kryterium 2 - Termin wykonania umowy (dni) 
Kryterium „Termin wykonania umowy” będzie rozpatrywane na podstawie 
zadeklarowanego przez Wykonawcę w formularzu ofertowym terminu zakończenia 
przedmiotu umowy w pełnych dniach. Termin zakończenia przedmiotu umowy liczony 
będzie od daty zawarcia umowy. Zamawiający zastrzega, iż minimalny termin 
zakończenia przedmiotu umowy wynosi 450 dni natomiast najdłuższy termin 
zakończenia przedmiotu umowy wynosi 550 dni. 
Zamawiający ofercie o najkrótszym terminie zakończenia przedmiotu umowy (tj. 450 
dni) przyzna 20 punktów (wartość punktowa obliczona z dokładnością do dwóch 
miejsc po przecinku), a każdej następnej zostanie przyporządkowana liczba punktów 
proporcjonalnie mniejsza, według wzoru: 

T=((T max − T obliczane)/(T max − T min)) ∗ W
 

Gdzie: 
T – kryterium termin 
Tmax – najdłuższy dopuszczalny przez zamawiającego termin 
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Tmin – najkrótszy dopuszczalny przez zamawiającego termin 
Tobliczany – termin wskazany w badanej ofercie 
W – maksymalna ilość punktów do uzyskania w danym kryterium 
Wykonawca, który zadeklaruje termin wykonania umowy krótszy niż 450 dni otrzyma 
maksymalną liczbę punktów w przedmiotowym kryterium, tj. 20. Zamawiający odrzuci 
ofertę Wykonawcy, który zadeklaruje termin zakończenia przedmiotu umowy dłuższy 
niż 550 dni. W przypadku gdy Wykonawca nie zadeklaruje terminu wykonania umowy 
Zamawiający uzna, że został zaproponowany najdłuższy termin wykonania umowy 
wymagany przez Zamawiającego tj. 550 dni (Wykonawca uzyska 0 pkt). 
 

3)  Kryterium 3 – Okres gwarancji (miesi ące) 
Kryterium „Okres gwarancji” będzie rozpatrywane na podstawie zadeklarowanego 
przez Wykonawcę w formularzu ofertowym okresu gwarancji w pełnych miesiącach. 
Minimalny okres gwarancji (wymagany przez Zamawiającego) wynosi 36 miesięcy 
licząc od daty odbioru końcowego, maksymalny 60 miesięcy licząc od daty odbioru 
końcowego. Wykonawca może maksymalnie może uzyskać w przedmiotowym 
kryterium 5 punktów. 
Zamawiający przyzna punkty za zadeklarowanie przez Wykonawcę okresu gwarancji, 
według następujących zasad: 
- za zadeklarowanie okresu gwarancji 36 miesięcy – 0 pkt; 
- za zadeklarowanie okresu gwarancji 48 miesięcy – 2,5 pkt; 
- za zadeklarowanie okresu gwarancji 60 miesięcy – 5 pkt; 
Wykonawca, który zadeklaruje okres gwarancji dłuższy niż 60 miesięcy otrzyma 
maksymalną liczbę punktów w przedmiotowym kryterium, tj. 5. Zamawiający odrzuci 
ofertę Wykonawcy, który zadeklaruje okres gwarancji krótszy niż 36 miesięcy.  
W przypadku gdy Wykonawca nie zadeklaruje okresu gwarancji Zamawiający uzna, 
że został zaproponowany najkrótszy okres gwarancji wymagany przez 
Zamawiającego, tj. 36 miesięcy (Wykonawca uzyska 0 pkt). 
 

4) Kryterium 4 - Do świadczenie  personelu Wykonawcy  
Ocenie zostanie poddane doświadczenie Kierownika budowy w realizacji robót 
budowlanych z okresu ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert ponad 
wymóg dotyczący spełnienia warunku udziału w niniejszym postępowaniu w zakresie 
zdolności zawodowej, zrealizowane przez osobę będącą w pełnej dyspozycji 
Wykonawcy przy realizacji przedmiotu niniejszego zamówienia i wskazaną na 
stanowisko Kierownika Budowy. Osoba  pełniąca funkcję  „Kierownik Budowy” 
realizowała kontrakt (umowę) na roboty budowlane o wartości minimum 8 000 000 
PLN brutto w zabudowie staromiejskiej i pod nadzorem archeologicznym, w ramach 
której wykonano łącznie: 
- roboty drogowe, 
- sieć kanalizacji grawitacyjnej (sanitarnej lub deszczowej lub ogólnospławnej), 
- sieć wodociągową. 
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za każdą robotę budowlaną spełniającą wyżej wymienione warunki przyznawane 
będzie 5 pkt lecz nie więcej niż 15 pkt. 
Wskazany w ofercie Kierownik budowy będzie pełnił swoją funkcję podczas realizacji 
zamówienia objętego niniejszym postępowaniem. Zamawiający dopuszcza zmianę 
osoby pełniącej funkcję Kierownika budowy, pod warunkiem, że Wykonawca, wykaże, 
że nowa proponowana osoba posiada nie mniejsze doświadczenie niż wykazane dla 
Kierownika w złożonej ofercie i formularzu punktów w kryterium - do oferty nale ży 
doł ączyć zestawienie inwestycji, danych adresowych Inwestor a w celu ustalenia 
punktacji w kryterium oceny ofert pn. „Do świadczenie Kierownika Budowy”.  
Wykonawca zobowiązany jest wskazać doświadczenie Kierownika budowy na wzorze 
stanowiącym Załącznik nr 7 do SWZ w sposób precyzyjny.  
 
W przypadku, gdy opis doświadczenia będzie niejednoznaczny lub niepozwalający na 
jego ocenę, Zamawiający nie będzie przyznawał punktów za taki opis. 
 
Zamawiający  informuje,  że  w  stosunku  do  kryteriów  oceny  ofert  nie  znajdują 
zastosowania   przepisy   art. 128 Pzp. Ocena/weryfikacja  doświadczenia personelu 
Wykonawcy odbywa się tylko i wyłącznie w oparciu o informacje zawarte w 
Załączniku nr 7 do SWZ. 

3. Punktacja przyznawana ofertom w poszczególnych kryteriach oceny ofert będzie liczona 
z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z zasadami arytmetyki. 

4. Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która uzyska najwyższą liczbę 
punktów wyliczoną jako sumę punktów uzyskanych w ww. kryteriach. 
 

XIX.WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALE ŻYTEGO WYKONANIA 
UMOWY 
1. Od Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, wymagane 

będzie wniesienie, przed zawarciem umowy, zabezpieczenia należytego wykonania 
umowy w wysokości 5 % ceny całkowitej (brutto) podanej w ofercie za wykonanie 
całości przedmiotu zamówienia. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu 
niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. 

2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wnoszone według wyboru 
wykonawcy w jednej lub w kilku formach wskazanych w art. 450 ust. 1 ustawy Pzp tj.: 
1) pieniądzu; 
2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-

kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym; 
3) gwarancjach bankowych; 
4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 
5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 

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

3. Zamawiający nie wyraża zgody na wniesienie zabezpieczenia w formach wskazanych 
w art. 450 ust. 2 ustawy Pzp. 
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4. Do zmiany formy zabezpieczenia w trakcie realizacji umowy stosuje się art. 451 ustawy 
Pzp. 

5. Zamawiający zwróci zabezpieczenie w następujących terminach: 
1) 70% wysokości zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia podpisania protokołu 

odbioru końcowego przedmiotu zamówienia, tj. od dnia wykonania zamówienia  
i uznania przez zamawiającego za należycie wykonane; 

2) 30% wysokości zabezpieczenia w terminie 15 dni od dnia, w którym upływa okres 
gwarancji, liczony zgodnie z postanowieniami zawartej umowy. 

6. Wykonawca ustanawia odrębne zabezpieczenie, dla zakresu Inwestycji Gminy, gdzie 
beneficjentem jest Gmina Swarzędz - w wysokości 5 % wynagrodzenia brutto 
dotyczącego Inwestycji Gminy określonego oraz odrębne zabezpieczenie dla zakresu 
Inwestycji AQ, gdzie beneficjentem jest Aquanet S.A. - w wysokości 5 % wynagrodzenia 
brutto dotyczącego Inwestycji AQ. 

7. Zabezpieczenie wnoszone w formie innej niż w pieniądzu powinno być dostarczone 
w formie oryginału, przez wykonawcę do siedziby zamawiającego, najpóźniej w dniu 
podpisania umowy – do chwili jej podpisania. 

8. Treść oświadczenia zawartego w gwarancji lub w poręczeniu musi zostać 
zaakceptowana przez zamawiającego przed podpisaniem umowy - wzór stanowi 
załącznik nr 15 do SWZ. Wykonawca zobowiązany jest przedstawić odrębne dokumenty 
dla Inwestycji Gminy i Inwestycji AQ 

9. Jeżeli okres, na jaki ma zostać wniesione zabezpieczenie, przekracza 5 lat, 
zabezpieczenie w pieniądzu wnosi się na cały ten okres, a zabezpieczenie w innej 
formie wnosi się na okres nie krótszy niż 5 lat, z jednoczesnym zobowiązaniem się 
wykonawcy do przedłużenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia 
na kolejne okresy. 

10. W przypadku nieprzedłużenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpóźniej 
na 30 dni przed upływem terminu ważności dotychczasowego zabezpieczenia 
wniesionego w innej formie niż w pieniądzu zamawiający zmienia formę 
na zabezpieczenie w pieniądzu, poprzez wypłatę kwoty z dotychczasowego 
zabezpieczenia. 

11. Wypłata, o której mowa w pkt 10, następuje nie później niż w ostatnim dniu ważności 
dotychczasowego zabezpieczenia.   

12. Z treści gwarancji lub poręczenia musi jednocześnie wynikać: 
1) nazwa zleceniodawcy (wykonawcy), beneficjenta gwarancji lub poręczenia 

(zamawiającego), gwaranta lub poręczyciela (podmiotu udzielającego gwarancji lub 
poręczenia) oraz adresy ich siedzib,  

2) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją lub poręczeniem, 
3) kwota gwarancji lub poręczenia, 
4) termin ważności gwarancji lub poręczenia, obejmujący cały okres wykonania 

zamówienia, począwszy co najmniej od dnia wyznaczonego na dzień zawarcia 
umowy, z zastrzeżeniem ust. 10 powyżej, 

5) bezwarunkowe, nieodwołalne, płatne na pierwsze żądanie, zobowiązanie gwaranta 
do wypłaty zamawiającemu pełnej kwoty zabezpieczenia lub do wypłat łącznie do 
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pełnej kwoty zabezpieczenia w przypadku realizacji zamówienia w sposób niezgodny 
z umową, 

6) bezwarunkowe, nieodwołalne, płatne na pierwsze żądanie, zobowiązanie gwaranta 
do wypłaty zamawiającemu pełnej kwoty zabezpieczenia w przypadku, o którym 
mowa w ust. 10 i 11 tj. w przypadku nieprzedłużenia lub niewniesienia nowego 
zabezpieczenia najpóźniej na 30 dni przed upływem terminu ważności 
dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niż w pieniądzu, jeżeli 
wykonawca skorzystał z możliwości wniesienia zabezpieczenia na okres nie krótszy 
niż 5 lat, a okres, na jaki miało zostać wniesione zabezpieczenie, jest dłuższy od tego 
okresu. 

7) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, 
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 Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia 
(konsorcjum). 

 
XX.INFORMACJE O TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY ORAZ MO ŻLIWOŚCI JEJ ZMIANY 

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

publicznego na warunkach określonych we Wzorze Umowy, stanowiącym Załącznik nr 
13 do SWZ. 

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

3.  Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treści 
wybranej oferty w zakresie uregulowanym w art. 454-455 Pzp. oraz wskazanym we 
Wzorze Umowy, stanowiącym Załącznik nr 13 do SWZ. 

4. Wykonawca ma obowiązek udokumentować zaistniałe okoliczności powodujące zmianę 
umowy. 

5. Przewidzenie przez Zamawiającego możliwości wprowadzenia istotnych zmian do 
zawartej umowy nie przesądza o obligatoryjności ich dokonania. Wystąpienie 
przesłanek zmiany umowy będzie każdorazowo podlegało szczegółowej analizie, po 
dokonaniu której zostanie podjęta decyzja, co do ewentualnego wprowadzenia zmiany 
w treści umowy. 

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

 
XXI.INFORMACJE O FORMALNO ŚCIACH, JAKIE MUSZĄ ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO 

WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓ WIENIA 
PUBLICZNEGO 
 
1. Zamawiający poinformuje wykonawcę, któremu zostanie udzielone zamówienie, 

o miejscu i terminie zawarcia umowy. 
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2. Wykonawca przed zawarciem umowy: 
1) poda wszelkie informacje niezbędne do wypełnienia treści umowy na wezwanie 

zamawiającego, 
2) wniesie zabezpieczenie należytego wykonania umowy. 
3) Jeżeli zostanie wybrana oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 

zamówienia, zamawiający będzie żądał przed zawarciem umowy w sprawie 
zamówienia publicznego kopii umowy regulującej współpracę tych wykonawców, 
w której zostanie określony pełnomocnik uprawniony do kontaktów z zamawiającym 
oraz do wystawiania dokumentów związanych z płatnościami, przy czym termin, 
na jaki została zawarta umowa, nie może być krótszy niż termin realizacji zamówienia. 

4) przedłożenia  polisy  ubezpieczeniowej  na  warunkach  określonych  we  Wzorze 
Umowy, stanowiącym Załącznik nr 13 do SWZ. 

5) Niedopełnienie powyższych formalności przez wybranego wykonawcę będzie 
potraktowane przez zamawiającego jako niemożność zawarcia umowy w sprawie 
zamówienia publicznego z przyczyn leżących po stronie wykonawcy i zgodnie z art. 
98 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp, będzie skutkowało zatrzymaniem przez zamawiającego 
wadium wraz z odsetkami. 

 
XXII.POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJ ĄCYCH 

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

uczestnikowi konkursu oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu 
zamówienia lub nagrody w konkursie oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku 
naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy Pzp.  

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie 
zamówienia lub ogłoszenia o konkursie oraz dokumentów zamówienia przysługują 
również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15 ustawy Pzp. 
oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców. 

3. Odwołanie przysługuje na: 
1) niezgodną z przepisami ustawy czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu  

o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy; 
2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia do której 

zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy; 
4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby. Odwołujący przekazuje kopię odwołania 

zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby 
mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. 

5. Odwołanie wobec treści ogłoszenia lub treści SWZ wnosi się w terminie 10 dni od dnia 
publikacji  ogłoszenia  w  Dzienniku  Urzędowym  Unii  Europejskiej  lub  zamieszczenia 
dokumentów zamówienia na stronie internetowej. 

6. Odwołanie wnosi się w terminie: 
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1) 10 dni  od  dnia  przekazania  informacji  o  czynności  zamawiającego  stanowiącej 
podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków 
komunikacji elektronicznej, 

2) 15dni  od  dnia  przekazania  informacji  o  czynności  zamawiającego  stanowiącej 
podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż 
określony w pkt 1). 

7. Odwołanie w przypadkach innych niż określone w pkt 5 i 6 wnosi się w terminie 10 dni 
od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było 
powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia 

8. Na orzeczenie Izby oraz postanowienie Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 
ustawy Pzp, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje 
skarga do sądu. 

9. W postępowaniu toczącym się wskutek wniesienia skargi stosuje się odpowiednio 
przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego  
o apelacji, jeżeli przepisy niniejszego rozdziału nie stanowią inaczej. 

10. Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie – sądu zamówień publicznych,   
zwanego dalej „sądem zamówień publicznych”. 

11. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby, w terminie 14 dni od dnia 
doręczenia orzeczenia Izby lub postanowienia Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 
ust. 1 ustawy Pzp, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie 
skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 
listopada 2012 r. – Prawo pocztowe jest równoznaczne z jej wniesieniem. 

12. Prezes Izby przekazuje skargę wraz z aktami postępowania odwoławczego do sądu 
zamówień publicznych w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania. 

 
XXIII.OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 

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

z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku  
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych 
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanej „RODO” oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 
roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018 poz. 1000) informujemy, że: 
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych w Urzędzie Miasta i Gminy  

w Swarzędzu jest Burmistrz Miasta i Gminy Swarzędz. Dane do korespondencji: 
Urząd Miasta i Gminy w Swarzędzu z siedzibą przy ul. Rynek 1, 62-020 Swarzędz lub 
adresem e-mail: umig@swarzedz.pl. 

2) Kontakt z inspektorem ochrony danych możliwy jest pod adresem do korespondencji: 
Urząd Miasta i Gminy w Swarzędzu z siedzibą przy ul. Rynek 1, 62-020 Swarzędz lub 
adresem e-mail: iod@umig.swarzedz.pl. 

3) Podstawą prawną działalności Urzędu Miasta i Gminy w Swarzędzu jest ustawa  
z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U z 2019 r., poz. 506 ze zm.). 

4) Dane osobowe przetwarzane są na podstawie rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony 
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osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanej 
„RODO”, a w szczególności: 
a) art. 6 ust. 1 lit. a RODO – osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na 

przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie 
określonych celów; 

b) art. 6 ust. 1 lit. b RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, 
której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie 
osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy; 

c) art. 6 ust. 1 lit. c RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku 
prawnego ciążącego na administratorze; 

d) art. 6 ust. 1 lit. e RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania 
realizowanego interesie publicznym; 

5) Podstawą prawną przesyłania informacji drogą elektroniczną jest Ustawa z dnia 18 
lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U z 2017 r., poz. 1219 
ze zm.). 

6) Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane odpowiednim odbiorcom,  
w szczególności instytucjom uprawnionym do kontroli działalności administratora lub 
podmiotom uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie odrębnych 
przepisów prawa. 

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

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

8) Nie posiada Pani/Pan prawa do: 
a) usunięcia danych osobowych w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO; 
b) przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 
c) sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną 

przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. 
9) W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane  

w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO. 
10) Dane osobowe należące do Pani/Pana nie podlegają profilowaniu ani nie będą 

przekazywane do państw znajdujących się poza Europejskim Obszarem 
Gospodarczym. 

11) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z zasad 
określonych w rozporządzeniu z dnia 18 stycznia 2011 roku w sprawie instrukcji 
kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie 
organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych. 
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12) Jeżeli Pani/Pan uważa, że podane dane osobowe są przetwarzane niezgodnie  
z prawem, można wnieść skargę do organu nadzorczego (Urząd Ochrony Danych 
Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa). 

 
XXIV.WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW DO SWZ 
Załącznik nr 1 – Formularz Ofertowy 
Załącznik nr 2 – JEDZ 
Załącznik nr 3 – Wykaz robót budowlanych 
Załącznik nr 4 – Wykaz osób 
Załącznik nr 5 – Zobowiązanie innego podmiotu do udostępnienia niezbędnych zasobów 
Załącznik nr 6 – Opis przedmiotu zamówienia. 
Załącznik nr 7 – Wykaz doświadczenia kierownika 
Załącznik nr 8 – Oświadczenie Grupa Kapitałowa 
Załącznik nr 9 – Oświadczenie o aktualności 
Załącznik nr 10 – Oświadczenie o przychodzie 
Załącznik nr 11 – Oświadczenie o rocznym zatrudnieniu 
Załącznik nr 12 - Dokumentacja techniczna (STWIORB, przedmiar, projekt budowlany) 
Załącznik nr 13 – Wzór umowy 
Załącznik nr 14 – Procedura przeprowadzania odbiorów sieci wodociągowych i kanalizacyjnych w 
obszarze działania AQUANET S.A. 
Załącznik nr 15 – Wzór Gwarancji należytego wykonania umowy i usunięcia wad lub usterek 
Załącznik nr 16 – Procedura zawierania umów o dostarczenie wody i odprowadzanie ścieków z 
odbiorcami, dla których Spółka wybudowała przyłącza wodociągowe lub kanalizacyjne w ramach 
realizowanych inwestycji 
Załącznik nr 17 – Wytyczne do archiwizacji cyfrowej 
Załącznik nr 18 – Wytyczne do opracowania Dokumentacji powykonawczej 
Załącznik nr 19 – Wytyczne do opracowania Dokumentacji powykonawczej fotograficznej wykonanych 
odtworzeń nawierzchni 
Załącznik nr 20 – Wytyczne do przygotowania tabeli importu OT 
Załącznik nr 21 – Wytyczne do stosowania włazów na kanalizacji sanitarnej 
Załącznik nr 22 – Dokumenty rozliczeniowe Podwykonawców 
Załącznik nr 23 – Opracowanie „Projektowanie, wykonawstwo sieci wodociągowych i kanalizacyjnych 
oraz przyłączy. Wymagania ogólne” 
 
 

            
                                                                                                               Zatwierdzam: 

 
                                                                                                                       Grzegorz Taterka 


