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SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

 

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. 

 Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznej o mocy 45,05 kWp 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Roboty budowlane 

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie nieobowiązkowe  

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia sektorowego 

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii 

Europejskiej  

Nie 

 

Nazwa projektu lub programu : Nie dotyczy 

 

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  

 

 

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: Nie dotyczy 

Informacje dodatkowe:  

I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., krajowy numer 

identyfikacyjny 51042621800000, ul. Os. Mazurskie  , 11-700  Mrągowo, woj. warmińsko-

mazurskie, państwo Polska, tel. 0-89 742 61 11, e-mail stefanowicz@zwik.mragowo.pl, faks 

0-89 741 86 21.  



Adres strony internetowej (URL): http://zwik.mragowo.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: Zamawiający sektorowy  

 

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): Nie dotyczy 

 

I.4) KOMUNIKACJA:  

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można 

uzyskać pod adresem (URL)  

Tak  

http://zwik.mragowo.pl/  

 

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych 

warunków zamówienia  

Tak  

http://zwik.mragowo.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:  

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. Os. Mazurskie 1A 11 – 700 Mrągowo  

 



 

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: Dostawa i montaż instalacji 

fotowoltaicznej o mocy 45,05 kWp  

Numer referencyjny: ZWiK 7p / 2021  

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: Nie dotyczy 

 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup 

części: Nie dotyczy 

 

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie 

jednemu wykonawcy: Nie dotyczy 

 

 

 

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 dostawa i montaż instalacji 

fotowoltaicznej o mocy min. 45,05 kWp. Przedmiot zamówienia obejmuje: 1) dostawa i 

montaż paneli fotowoltaicznych o łącznej mocy min. 45,05 kWp wyprodukowanych nie 

wcześniej niż w 2020 r., 2) dostawa i montaż falowników, 3) wykonanie kompletnego 

okablowania, 4) wykonanie naziemnej konstrukcji wsporczej; 5) wykonanie niezbędnej 

instalacji uziemiającej i odgromowych, 6) rozruch instalacji 7) przeprowadzanie przeglądów 

serwisowych, 8) budowa linii zasilającej wraz z rozdzielnią pośrednią nN; 9) wykonanie 

kompletnej dokumentacji powykonawczej, 10) włącznie do sieci. 11) podłączenie elektrowni 

do sieci komputerowej Internet i uruchomienie monitoringu on-line stanu pracy elektrowni 

fotowoltaicznej 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w 

dokumentacji projektowej załączonej do SWZ. 3. Okres gwarancji produktowej na moduły 

fotowoltaiczne min. 10 lat od dnia podpisania protokołu odbioru. 4. Okres gwarancji na 

konstrukcję wsporczą min. 5 lat od dnia podpisania protokołu odbioru. 5. Okres gwarancji 

produktowej na falowniki min. 12 lat od dnia podpisania protokołu odbioru. 6. Okres 

gwarancji za wady na zrealizowany przedmiot umowy wynosi 5 lat, liczonej od dnia odbioru 

końcowego. 7. Okres rękojmi na zrealizowany przedmiot umowy wynosi 3 lat, liczonej od 



dnia odbioru końcowego  

 

II.5) Główny kod CPV: 09331200-0  

Dodatkowe kody CPV:  

Kod CPV 

45223210-1 

45231400-9 

 

 

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) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie 

data rozpoczęcia:  po podpisaniu umowy zakończenia: 10.09.2021 

 

II.9) Informacje dodatkowe: Termin realizacji stanowi jedno z kryteriów. Termin 

10.09.2021 jest terminem maksymalnym.  

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: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie  

Informacje dodatkowe  

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna  

Określenie warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie  

Informacje dodatkowe  

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa  

Określenie warunków: Określenie warunków: Wykonawca musi wykazać się dysponowaniem 

przynajmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w 

zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych. 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  

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: W zakresie wyżej wymienionych uprawnień zamawiający uzna 

równoważne kwalifikacje zawodowe (dyplomy) wydawane przez inne niż Rzeczpospolita 

Polska państwa członkowskie Unii Europejskiej, konfederacji szwajcarskiej oraz państwa 

członkowskie europejskiego porozumienia o wolnym handlu (EFTA)  

 

 



 

 

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA  

I. PODSTAWY WYKLUCZENIA 

 

1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się, z zastrzeżeniem art. 110 ust. 2 

Pzp, 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 – lub za odpowiedni czyn zabroniony określony w 

przepisach prawa obcego (art. 108 ust. 1 pkt 1 Pzp); 

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 (art. 108 ust. 1 pkt 2 Pzp); 

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 (art. 108 ust. 1 pkt 3 Pzp); 

4) wobec którego prawomocnie orzeczono zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne 

(art. 108 ust. 1 pkt 4 Pzp); 

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 (art. 108 ust. 1 pkt 5 Pzp); 

6) jeżeli, w przypadkach, o których mowa w art. 85 ust. 1 Pzp, 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 winny sposób niż przez wykluczenie 

Wykonawcy z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia (art. 108 ust. 1 pkt 6 Pzp). 

2. Zamawiający określa fakultatywne przesłanki wykluczenia Wykonawcy, o których 

mowa w art. 109 ust. 1-4 Pzp, tzn., że postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się, z 

zastrzeżeniem art. 110 ust. 2 Pzp, Wykonawcę: 

1) który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na 

ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w art. 108 

ust. 1 pkt 3, chyba że wykonawca odpowiednio przed upływem terminu do składania 

wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania 

ofert dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne 

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

spłaty tych należności (art. 109 ust. 1 pkt 1 Pzp); 

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

prawa pracy: 

a) będącego osobą fizyczną skazanego prawomocnie za przestępstwo przeciwko 

środowisku, o którym mowa w rozdziale XXII Kodeksu karnego lub za przestępstwo 

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

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

obcego, 

b) będącego osobą fizyczną prawomocnie ukaranego za wykroczenie przeciwko prawom 

pracownika lub wykroczenie przeciwko środowisku, jeżeli za jego popełnienie wymierzono 

karę aresztu, ograniczenia wolności lub karę grzywny, 

c) wobec którego wydano ostateczną decyzję administracyjną o naruszeniu obowiązków 

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

społecznym, jeżeli wymierzono tą decyzją karę pieniężną (art. 109 ust. 1 pkt 2 Pzp); 

3) jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika 

spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub 

komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo lub ukarano za 

wykroczenie, o którym mowa w podpunkcie 2) lit. a lub b; (art. 109 ust. 1 pkt 3 Pzp) 

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

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

jest zawieszona albo znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej 

procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury (art. 109 ust. 1 pkt 4 

Pzp); 

3. W przypadkach, o których mowa w pkt 2 powyżej (art. 109 ust. 1 pkt 1-4 Pzp), 

Zamawiający może nie wykluczać Wykonawcy, jeżeli wykluczenie byłoby w sposób 

oczywisty nieproporcjonalne, w szczególności, gdy kwota zaległych podatków lub składek na 

ubezpieczenie społeczne jest niewielka albo sytuacja ekonomiczna lub finansowa 

wykonawcy, o którym mowa w art. 109 ust. 1 pkt 4 Pzp, jest wystarczająca do wykonania 

zamówienia. 

4. Wykonawca może zostać wykluczony przez Zamawiającego na każdym etapie 

postępowania o udzielenie zamówienia. 

5. Wykluczenie Wykonawcy nastąpi zgodnie z art. 111 Pzp. 



6. Wykonawca zaangażowany w przygotowanie postępowania o udzielenie zamówienia 

podlega wykluczeniu z tego postępowania wyłącznie w przypadku, gdy spowodowane tym 

zaangażowaniem zakłócenie konkurencji nie może być wyeliminowane w inny sposób niż 

przez wykluczenie Wykonawcy z udziału w tym postępowaniu. Przed wykluczeniem 

Wykonawcy Zamawiający zapewni temu Wykonawcy możliwość udowodnienia, że jego 

zaangażowanie w przygotowanie postępowania o udzielenie zamówienia nie zakłóci 

konkurencji. 

 

 

 

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  

załącznik nr 1 

 

III.4.1 Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona do 

złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni od dnia wezwania, 

następujących podmiotowych środków dowodowych, aktualnych na dzień ich złożenia:  

1) Wykazu zamówień  wykonanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia 

działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat 

wykonania i podmiotów, na rzecz których zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów 

określających, czy zamówienia te zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym 

dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, 

na rzecz którego zamówienia zostały wykonane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn 

niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie 

Wykonawcy. Załącznik nr 2 

2) Informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 108 ust. 1 

pkt. 1 i pkt. 2 oraz pkt. 4 (dotyczącej orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne 

tytułem środka karnego) ustawy Pzp, a także art. 109 ust. 1 pkt. 2 lit. a i lit. b (dotyczącej 

ukarania za wykroczenie, za które wymierzono karę aresztu), art. 109 ust. 1 pkt. 3 (dotyczącej 

ukarania za wykroczenie, za które wymierzono karę aresztu) ustawy Pzp, sporządzonej nie 

wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem; 

3) Oświadczenia Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 Pzp o braku 

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

o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. z 2021 r. poz. 275 z późn. zm.), z innym 

wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową albo oświadczenia o 

przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami 

potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej niezależnie od innego wykonawcy 

należącego do tej samej grupy kapitałowej. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 3 do 

SWZ. 

4) Zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że 

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

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

opłacaniem podatków lub opłat wraz z zaświadczeniem Zamawiający żąda złożenia 

dokumentów potwierdzających, że przed upływem terminu składania ofert Wykonawca 

dokonał płatności należnych podatków lub opłat wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł 

wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności; 



5) Zaświadczenia albo innego dokumentu właściwej terenowej jednostki organizacyjnej 

Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub właściwego oddziału regionalnego lub właściwej 

placówki terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego,  

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

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

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

zdrowotne wraz z zaświadczeniem albo innym dokumentem Zamawiający żąda złożenia 

dokumentów potwierdzających, że przed upływem terminu składania ofert wykonawca 

dokonał płatności należnych składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz 

odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności; 

6) Odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i 

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

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

wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji; 

4.2 Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami 

Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast: 

1) informacji z Krajowego Rejestru Karnego, o której mowa w ust. 4.1. pkt 2 - 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, 

2) zaświadczenia, o którym mowa w ust. 4.1. pkt 4, zaświadczenia albo innego 

dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na 

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

informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o 

Działalności Gospodarczej, o których mowa w ust. 4.1. pkt 5 - składa dokument lub 

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

zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: 

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

ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, 

b) nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza 

likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest 

zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej 

procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury. 

4.2 Dokumenty, o którym mowa w ust. 4, powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 

miesiące przed ich złożeniem 

1). Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o 

udzielenia zamówienia, Zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać 

Wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych podmiotowych środków dowodowych, 

aktualnych na dzień ich złożenia. 

2). Jeżeli Wykonawca nie złożył oświadczenia, o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu 

warunków udziału w postępowaniu, podmiotowych środków dowodowych, innych 

dokumentów lub oświadczeń składanych w postępowaniu lub są one niekompletne lub 

zawierają błędy, Zamawiający wzywa Wykonawcę odpowiednio do ich złożenia, poprawienia 

lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie, chyba że: oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu 

bez względu na ich złożenie, uzupełnienie lub poprawienie lub zachodzą przesłanki 

unieważnienia postępowania. 

3). Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści 

oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 

lub złożonych podmiotowych środków dowodowych lub innych dokumentów lub oświadczeń 

składanych w postępowaniu. 



4). Jeżeli złożone przez Wykonawcę oświadczenie, o niepodleganiu wykluczeniu i 

spełnianiu warunków udziału w postępowaniu lub podmiotowe środki dowodowe budzą 

wątpliwości Zamawiającego, może on zwrócić się bezpośrednio do podmiotu, który jest w 

posiadaniu informacji lub dokumentów istotnych w tym zakresie dla oceny spełniania przez 

Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub braku podstaw wykluczenia, o 

przedstawienie takich informacji lub dokumentów. 

 

SEKCJA IV: PROCEDURA  

IV.1) OPIS  

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony na podstawie Regulaminu 

Wewnętrznego. 

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:  

Nie  

Informacja na temat wadium  

 

 

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:  

Nie  

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  

 

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty 

zasadniczej:  

 

 

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: Nie dotyczy 

 

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 NIE (przetarg nieograniczony, 

przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem)  

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: Nie dotyczy 

 

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 

Łączna cena brutto za realizację przedmiotu zamówienia 80,00 

Termin realizacji 20,00 

 

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 132 z dnia 11 września 2019 

ustawy Pzp (przetarg nieograniczony) ( Dz.U z dnia 2021r. poz. 1129) 

Tak  

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne: Nie 

dotyczy 

IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem  

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty: Nie dotyczy 

 

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 : Nie dotyczy 

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 : Nie dotyczy 

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 : Nie dotyczy 

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:  

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy w zakresie: 1) w zakresie terminu 

realizacji w przypadku konieczności wykonania dodatkowych badań i ekspertyz o czas 

niezbędny do ich wykonania; 2) w zakresie terminu realizacji zamówienia, sposobu realizacji 

zamawiania oraz zakresu przedmiotu zamówienia w przypadku zmiany obowiązujących 

przepisów prawnych mającej wpływ na termin lub zakres zamówienia 3) w zakresie zmiany 

terminu na skutek działań osób trzecich lub organów władzy publicznej, które spowodują 

przerwanie lub czasowe zawieszenie realizacji zamówienia; 4) w zakresie zmiany terminu w 

przypadku zmiany dokumentacji technicznej o czas niezbędny dla dostosowania się 

wykonawcy do zmiany; 5) w zakresie zmiany terminu w przypadku wystąpienia okoliczności, 

których żadna ze stron nie mogła przewidzieć pomimo zachowania należytej staranności (np. 

wyniki ewentualnych wykopalisk archeologicznych). 6) w zakresie zmiany terminu w 

przypadku wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych uniemożliwiających 

prawidłowe wykonanie przedmiotu zamówienia, w tym prowadzenie robót z zachowaniem 

wymogów technologicznych (np: zgodnie z wymaganiami producentów materiałów, 

technologii wykonania) lub BHP. 7) w zakresie terminu realizacji zamówienia, sposobu 

realizacji zamawiania oraz zakresu przedmiotu zamówienia w przypadku wystąpią 

przeszkody podziemne lub przeszkody prawne powodujące przerwę w robotach budowlanych 

lub wymagające dokonania zmian w dokumentacji technicznej. 8) w zakresie zmiany terminu 

realizacji umowy w przypadku zawieszenia prac przez zamawiającego, 9) w zakresie zmiany 

terminu realizacji umowy w przypadku wykonania robót zamiennych, 10) w zakresie zmiany 

terminu realizacji umowy w przypadku wystąpienia przestojów i opóźnień zawinionych przez 

Zamawiającego, 11) w zakresie zamiany terminu realizacji umowy w przypadku działania 

siły wyższej (np. klęski żywiołowe, strajki), mającej bezpośredni wpływ na terminowość 

robót. 12) w zakresie terminu realizacji zamówienia, sposobu realizacji zamawiania oraz 



zakresu przedmiotu zamówienia w związku z ograniczeniem zakresu robot wynikające z 

wprowadzenia zmian istotnych lub nieistotnych w rozumieniu Prawa budowlanego w 

dokumentacji projektowej, które wynikły w trakcie realizacji robót i były konieczne w celu 

prawidłowej realizacji zamówienia. 13) w zakresie treści umowy w przypadku wystąpienia 

oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych w treści umowy; 14) w zakresie zmiany 

podwykonawców robót po uzyskaniu zgodny Zamawiającego; 15) w zakresie wysokości 

wynagrodzenia w przypadku urzędowej zmiany stawki VAT, w związku ze zmianą ustawy. 

Zakres zmiany obejmuje jedynie wzrost wynagrodzenia o wskaźnik wzrostu stawki podatku 

VAT. 16) W zakresie zmian oznaczenia danych Zamawiającego i/lub Wykonawcy poprzez 

podanie nowych danych. 17) W zakresie zmian Personelu Wykonawcy lub Zamawiającego; 

mających istotny wpływ na wykonanie przedmiotu zamówienia, ,w tym osób pełniących 

samodzielne funkcje na budowie, poprzez podanie nowych danych 18) W zakresie terminu 

realizacji zamówienia, sposobu realizacji zamawiania oraz zakresu przedmiotu zamówienia w 

związku z wystąpieniem istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie części 

zakresu realizacji Umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć 

w chwili jego zawarcia, poprzez odstąpienie od umowy a zakres wykonanych robót zostanie 

rozliczony kosztorysem powykonawczym opartym o dokonana inwentaryzacją 

przeprowadzoną przez powołaną do tego komisje. 19) W zakresie zaoferowanych urządzeń, 

jeśli nie będą dostępne na rynku, wycofane z produkcji pod warunkiem, że nowe urządzenia 

będą posiadały przynajmniej minimalne parametry jak urządzenia zaoferowane w ofercie, a 

wynagrodzenie nie ulegnie zwiększeniu. 20) W zakresie terminu realizacji zamówienia, 

sposobu realizacji zamawiania oraz zakresu przedmiotu zamówienia w przypadku 

wystąpienia okoliczności, w trakcie prowadzenia robót, dopuszcza się wprowadzenie zmian 

do dokumentacji technicznej, za zgodą zamawiającego, na wniosek Wykonawcy. 

Wprowadzenie zmian proponowanych przez wykonawcę dopuszcza się pod następującymi 

warunkami: a) zmiana może dotyczyć jedynie technologii robót lub technologii wykonania 

elementu robót, b) rozwiązanie proponowane przez Wykonawcę jest równorzędne lub lepsze 

funkcjonalnie od tego, jakie przewiduje projekt, c) projekt zamienny zostanie zaakceptowany 

przez nadzór inwestorski i zatwierdzony przez Zamawiającego, d) zmiana ta nie wpłynie na 

zwiększenie wynagrodzenia należnego Wykonawcy, w sytuacji gdy proponowane 

rozwiązanie wiązałoby się ze zwiększeniem kosztów wykonania robót zamiennych  

 

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: 27.08.2021, godzina: 10:00,  

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  

> Polski  

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



ofert)  

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

przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie 

całości lub części zamówienia: Nie  

IV.6.5) Informacje dodatkowe:  

 

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH  

 

Załącznik nr 1 - Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków              

                          udziału w postępowaniu 

Załącznik nr 2 - Wykazu zamówień  wykonanych, w okresie ostatnich 3 lat 

 

Załącznik nr 3 - Oświadczenia Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 Pzp o braku    

                           przynależności do tej samej grupy kapitałowej 

 

Załącznik nr 4 – Druk oferty 

 

Załącznik nr 5 – Wzór umowy 

 

 

 

 


