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SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (dalej: SWZ) 

 w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym 

 w trybie przetargu nieograniczonego  

 pn.: 

Modernizacja źródła ciepła z wykorzystaniem OZE w MPGK Włodawa 

 

 

 
Miejsce publikacji:  

1. Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej.  

2. Strona internetowa prowadzonego postępowania: 

https://platformazakupowa.pl/pn/mpgk_wlodawa 

 

 

Uwaga: Zgodnie z art. 61 ust. 1 oraz art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień 

publicznych, komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków 

komunikacji elektronicznej, pliki należy opatrzyć kwalifikowanym podpisem elektronicznym. 

 

 

Zatwierdzono dnia 19 sierpnia 2022 r. 

przez Prezesa Zarządu - Huberta Ratkiewicza 

 

 

 

 

Włodawa, sierpień 2022 r. 
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1. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO 

 

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. 

ul. Żołnierzy WiN nr 22 

22-200 Włodawa 

tel. +48 82 572 12 76 wew.12 

e-mail: sekretariat@mpgk.wlodawa.pl 

Numer NIP: 565-000-01-19 

Numer REGON: 110042418 

Numer KRS: 0000050215 

Konto bankowe: Bank PEKAO S.A. 19 1240 5497 1111 0010 5305 2156  

Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku, godz. 7:00 – 15:00 

Adres strony internetowej: www.mpgk.wlodawa.pl 

Platforma zakupowa: https://platformazakupowa.pl/pn/mpgk_wlodawa   

Na tej stronie udostępniane będą dokumenty zamówienia bezpośrednio związane 

z postępowaniem o udzielenie zamówienia. 

 

2. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 

 

2.1 Niniejsze postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie 

art. 378 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. 

U. z 2022, poz. 1710 ze zmianami), zwanej dalej „ustawą Pzp”. 

2.2 W zakresie nieuregulowanym niniejszą SWZ zastosowanie mają przepisy ustawy Pzp.  

2.3 Niniejsze zamówienie jest zamówieniem sektorowym, o wartości przekraczającej progi unijne 

zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 2, art. 3 ust. 1 i 2 ustawy Pzp oraz Obwieszczenia Prezesa Urzędu 

Zamówień Publicznych z dnia 3 grudnia 2021 r. w sprawie aktualnych progów unijnych, ich 

równowartości w złotych, równowartości w złotych kwot wyrażonych w euro oraz średniego 

kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień 

publicznych lub konkursów (M.P. z 2021 r. poz. 1177). 

 

3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

3.1 Przedmiotem zamówienia jest modernizacja źródła ciepła z wykorzystaniem OZE w MPGK 

Włodawa.  
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3.2 Projekt pod nazwą Modernizacja źródła ciepła z wykorzystaniem OZE w MPGK Włodawa ma 

na celu zwiększenie wytwarzania energii cieplnej ze źródeł odnawialnych oraz zmniejszenie 

emisji gazów cieplarnianych. Przedmiotowy projekt polega na zastąpieniu spalania węgla 

technologią polegającą na częściowym przetworzeniu biomasy. Spalaniu ulegają jedynie gazy 

wydzielone z przetwarzanej biomasy, co pozwala na łatwiejszą kontrolę procesu i ograniczenie 

unosu drobnych ziaren paliwa. Większość zawierających alkalia i chlor substancji mineralnych 

zawartych w przetwarzanej biomasie wyprowadzana jest w stałym produkcie (biowęglu). Tym 

samym urządzenia spalające gazy nie są narażone na intensywną korozję i szlakowanie, 

a emisja pyłów jest znacząco ograniczona w porównaniu do bezpośredniego spalania biomasy. 

3.3 Planowana inwestycja położona będzie w północno-zachodniej części miasta. Planowane 

przedsięwzięcie nie sąsiaduje bezpośrednio z zabudową mieszkaniową. Inwestycja nastąpi na 

nieruchomości: ul Żołnierzy WiN 10, 22-200 Włodawa, działka nr ewid. 52 obręb 1.  

3.4 Przedmiotem Umowy jest zaprojektowanie i wykonanie układu technologicznego 

wykorzystującego biomasę. 

3.5 Wykonawca wykona kompletną instalację odgazowania biomasy i wytwarzania ciepła z OZE 

wraz z przynależnymi urządzeniami i instalacjami oraz ewentualnymi wymaganymi 

przekładkami i zabezpieczeniem ruchu pozostałych urządzeń MPGK Spółka z o.o.  Włodawa, 

pozostających w eksploatacji. 

3.6 Wykonawca zunifikuje stosowane typy urządzeń i materiały w zakresie całego Przedmiotu 

Umowy. 

3.7 Wszystkie dostarczane przez Wykonawcę urządzenia, części urządzeń, instalacje i konstrukcje 

będą fabrycznie nowe. 

3.8 Zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami prawa, wyroby, przed umieszczeniem ich na 

rynku, podlegają ocenie zgodności z zasadniczymi wymaganiami bezpieczeństwa dyrektyw 

nowego podejścia UE, które mogą ich dotyczyć. 

3.9 Dostarczane wyroby, produkty, materiały budowlane i urządzenia muszą spełniać wszystkie 

wymogi bezpieczeństwa i ochrony zdrowia i będą oznaczone znakiem CE, zgodnie 

z wymaganiami stosowania oznaczenia CE oraz zgodnie z obowiązującymi Dyrektywami UE, 

innymi Przepisami Prawa unijnego oraz przepisami implementującymi je na grunt polskiego 

prawa.  

3.10 Wykonawca przy projektowaniu, doborze elementów i urządzeń w zakresie realizowanej 

inwestycji uwzględni lokalne wahania temperatury, wilgotności, oddziaływania wiatru, a także 

innych obciążeń oraz ogólne oddziaływanie warunków technicznych i środowiskowych, które 

mogą mieć wpływ na elementy i urządzenia. 
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3.11 Wykonawca zoptymalizuje potrzeby własne instalacji realizowanych w ramach budowy 

instalacji do produkcji ciepła z OZE tj. m.in.: zużycie energii elektrycznej, zużycie paliwa, zużycie 

wody, chemikaliów oraz ilość produkowanych odpadów celem zminimalizowania kosztów po 

stronie Zamawiającego. 

3.12 Dostawy Wykonawcy w ramach realizacji Przedmiotu Umowy będą spełniać wymagania 

ustalone przez przepisy prawa obowiązujące w Polsce. 

3.13 Wyłączną odpowiedzialność za spełnienie powyższych wymagań ponosi Wykonawca. 

3.14 Wykonawca wypełni i przedłoży odpowiednim Jednostkom informacje dotyczące urządzeń, 

środków transportu i układów związanych z transportem materiałów niebezpiecznych, co do 

których istnieje wymaganie powiadomienia UDT, TDT lub innych urzędów przed przekazaniem 

do eksploatacji. Wykonawca uzyska zezwolenia i poniesie wszelkie koszty i opłaty związane 

z uzyskaniem zezwoleń odpowiednich instytucji. 

3.15 W trakcie produkcji, transportu, magazynowania, montażu i rozruchu będą opracowane 

i stosowane przez Wykonawcę, warunki zapewnienia czystości, pakowania, transportu 

oraz składowania, zabezpieczające materiały, elementy, urządzenia przed zabrudzeniem, 

korozją lub uszkodzeniem. 

3.16 Szczegółowy zakres zamówienia zawarty został w załączniku nr 2 do SWZ – Opis przedmiotu 

zamówienia (OPZ).  

3.17 Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych we 

wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 6 do SWZ. 

3.18 Wykonawca poniesie wszystkie koszty związane z przygotowaniem i przedłożeniem oferty. 

3.19 Wspólny Słownik Zamówień CPV:  

1) 44620000-2 – Grzejniki centralnego ogrzewania i kotły grzewcze, i ich części, 

2) 45251250-8 – Roboty budowlane w zakresie lokalnych zakładów grzewczych. 

3.20 Zamawiający wskazuje, że główny przedmiot zamówienia stanowi dostawa (w rozumieniu art. 

7 pkt 4 ust. Pzp, które zgodnie z tą definicją obejmują też rozmieszczenie lub instalację) przez 

Wykonawcę nowej instalacji obejmującej kotły grzewcze i ich części [pkt 3.19 pkt 1) wyżej], 

natomiast inne czynności w tym roboty budowlane [pkt 3.19 pkt 2) wyżej] czy szkolenie 

pracowników Zamawiającego, mają charakter uboczny i pomocniczy względem dostawy nowej 

instalacji. W związku z powyższym zgodnie z art. 27 ust. 1 i ust. 2 ustawy Pzp do niniejszego 

postępowania zastosowanie mają regulacje ustawy Prawo zamówień publicznych 

o dostawach. Z punktu widzenia Kodeksu cywilnego, umowa zawarta wskutek niniejszego 

postępowania będzie umową o charakterze mieszanym, z przewagą stosowania przepisów 

o umowie o dzieło (art. 627-646). 
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3.21 Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na wykonany Przedmiot Umowy 

zgodnie z zapisami umowy. 

 

4. ISTOTNE INFORMACJE DOTYCZĄCE POSTĘPOWANIA 

 

4.1 Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia 

publicznego zostanie zastosowana tzw. odwrócona kolejność oceny ofert, o której mowa 

w art. 139 ustawy Pzp.  

Zamawiający stosując powyższą procedurę, w pierwszej kolejności dokona badania i oceny 

ofert, a następnie dokona kwalifikacji podmiotowej Wykonawcy, którego oferta została 

najwyżej oceniona w zakresie braku podstaw do wykluczenia oraz spełniania warunków 

udziału w postępowaniu. 

4.2 Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania oferty wariantowej, o której mowa w art. 92 

ustawy Pzp, tzn. oferty przewidującej odmienny sposób wykonania zamówienia niż określony 

w niniejszej SWZ. 

4.3 Zamawiający nie wymaga złożenia oferty w postaci katalogów elektronicznych. 

4.4 Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej, o której mowa w art. 227-

238 ustawy Pzp. 

4.5 Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień na podstawie art. 214 ust. 1 pkt 8 ustawy 

Pzp w zw. z art. 387 ustawy Pzp. 

4.6 Zamawiający nie przewiduje rozliczeń w walutach obcych. 

4.7 Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 

4.8 Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia. 

4.9 Zamawiający dopuszcza przeprowadzenia przez Wykonawcę wizji lokalnej w miejscu, gdzie ma 

nastąpić wykonanie przedmiotu postępowania tj. dostawa i montaż, na nieruchomości: ul. 

Żołnierzy WiN 10, 22-200 Włodawa, działka nr ewid. 52 obręb 1. Odbycie wizji lokalnej nie jest 

wymogiem niezbędnym do złożenia oferty.  Wykonawca chcący przeprowadzić wizję lokalną 

obowiązany jest zwrócić się do Zamawiającego z wnioskiem na co najmniej 4 dni przed 

terminem składania ofert w celu ustalenia terminu wizji (data i godzina) oraz jeśli jest to już 

ustalone podanie danych (imię i nazwisko) osób mających w niej uczestniczyć ze strony 

Wykonawcy. Osoby chcące przeprowadzić wizję, stawiają się w ustalonym terminie w siedzibie 

Zamawiającego (Włodawa ul. Żołnierzy WiN 22). Zamawiający informuje, że podczas wizji 

lokalnej nie będzie możliwości zadawania pytań oraz udzielania wyjaśnień związanych 

z realizacją przedmiotu zamówienia. Ewentualne pytania i odpowiedzi należy składać zgodnie 

z zasadami dot. pytań dot. SWZ i w przewidzianym tam terminie. W związku z tym Zamawiający 
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wskazuje, że Wykonawcy chcący przeprowadzić wizję powinni wystąpić o nią w takim terminie, 

aby odbyła się  ona przed upływem terminu do zadawania pytań dot. SWZ. 

 

5. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

 

Termin wykonania zamówienia maksymalnie do 15 grudnia 2023 r. 

 

UWAGA: Przedmiot postępowania jest finansowany ze źródła zewnętrznego, fundusze 

europejskie. Zamawiający jest związany warunkami umowy o dofinansowanie w tym zakresie. 

Powyższe warunki umowy przewidują wykonanie i rozliczenia przedmiotu postępowania do 

końca 2023 r. W związku z tym zmiana powyższego terminu, poza spełnieniem wymogów prawa 

z zakresu zamówień publicznych, jest przy obecnych jej zapisach niemożliwa, chyba że 

nastąpiłaby wcześniej zmiana zasad rozliczenia umowy o dofinansowanie i mogłaby nastąpić 

tylko w takim zakresie, w jakim nie naruszałaby zasad rozliczenia i nie powodowałaby po stronie 

Zamawiającego jakiejkolwiek szkody (np. utraty dofinansowania). 

 

6. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

 

6.1 O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu 

oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu i wymagania określone w niniejszej SWZ,  

o których mowa w art. 112 ust. 2 ustawy Pzp. 

6.2 Zamawiający, na podstawie art. 112 ustawy Pzp określa następujące warunki udziału 

w postępowaniu: 

 

Lp. Warunki udziału w postępowaniu 

1. Zdolność do występowania w obrocie gospodarczym. 

 

Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie. 

 

2. Uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile 

wynika to z odrębnych przepisów. 

 

Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie. 

  

3. Sytuacja ekonomiczna lub finansowa. 
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Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie. 

 

4. Zdolność techniczna lub zawodowa. 

 

Zamawiający stawia warunek w powyższym zakresie. 

 

Zamawiający uzna, że wykonawca spełnia powyższy warunek, jeżeli wykaże, że:  

wykonał 1 (jedną) dostawę źródła ciepła polegającą na dostawie, montażu i uruchomieniu 

układu urządzeń pozwalających na produkcję ciepła ze źródeł energii - o wartości minimum 

30 000 000 zł (słownie: trzydzieści milionów złotych) brutto (załącznik nr 3 do SWZ). 

 

W przypadku, gdy Wykonawca dla potwierdzenia spełniania warunku udziału  

w postępowaniu przedstawi dokumenty zawierające kwoty wyrażone w walutach innych 

niż złoty polski, Zamawiający przeliczy je na złoty polski. Do przeliczenia zostanie 

zastosowany średni kurs danej waluty opublikowany przez NBP (wg tabeli A kursów 

średnich walut obcych) w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu. 

 

7. PODSTAWY WYKLUCZENIA WYKONAWCY Z POSTĘPOWANIA 

 

7.1 Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia, na podstawie art. 108 ust. 1 

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, w art. 46-48 ustawy z dnia 

25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133 oraz z 2021 r. poz. 2054 i 2142) 

lub w art. 54 ust. 1-4 ustawy z 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych 

specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz. U. z 2022 poz. 

463, 583 i 974),  

d) finansowania przestępstwa o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 165a 

Kodeksu karnego, lub przestępstwo udaremniania lub utrudniania stwierdzenia 
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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. 2021 r. poz. 1745),  

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;  

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 z tym jednak, że zgodnie z art. 393 ust. 4 ustawy Pzp wykonawca nie podlega 

wykluczeniu w tym przypadku, jeżeli osoba, o której mowa w tym punkcie została skazana 

za przestępstwo wymienione w art. 108 ust. 1 pkt 1 lit. h ustawy 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;  

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 
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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 ustawy 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 w inny sposób niż przez wykluczenie 

wykonawcy z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 

7.2 Z postępowania o udzielenie zamówienia 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 2022 r. poz. 593, 655 i 835). 

7.3 Zamawiający nie przewiduje wykluczenia wykonawcy z postępowania na podstawie art. 109 

ust. 1 ustawy Pzp. 

7.4 W okolicznościach określonych w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 5 ustawy Pzp Wykonawca nie podlega 

wykluczeniu, jeżeli udowodni Zamawiającemu, że spełnił następujące przesłanki: 

1) naprawił lub zobowiązał się do naprawienia szkody wyrządzonej przestępstwem, 

wykroczeniem lub swoim nieprawidłowym postępowaniem, w tym poprzez 

zadośćuczynienie pieniężne; 

2) wyczerpująco wyjaśnił fakty i okoliczności związane z przestępstwem, wykroczeniem lub 

swoim nieprawidłowym postępowaniem oraz spowodowanymi przez nie szkodami, 

aktywnie współpracując odpowiednio z właściwymi organami, w tym organami ścigania, 

lub zamawiającym; 

3) podjął konkretne środki techniczne, organizacyjne i kadrowe, odpowiednie dla 

zapobiegania dalszym przestępstwom, wykroczeniom lub nieprawidłowemu 

postępowaniu, w szczególności: 

a) zerwał wszelkie powiązania z osobami lub podmiotami odpowiedzialnymi za 

nieprawidłowe postępowanie wykonawcy, 

b) zreorganizował personel, 

c) wdrożył system sprawozdawczości i kontroli, 

d) utworzył struktury audytu wewnętrznego do monitorowania przestrzegania przepisów, 

wewnętrznych regulacji lub standardów, 

e) wprowadził wewnętrzne regulacje dotyczące odpowiedzialności i odszkodowań za 

nieprzestrzeganie przepisów, wewnętrznych regulacji lub standardów. 
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Zamawiający ocenia, czy podjęte przez wykonawcę czynności są wystarczające do wykazania 

jego rzetelności, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu Wykonawcy, a jeżeli uzna, 

że nie są wystarczające, wyklucza Wykonawcę. 

7.5 Zamawiający wykluczy także Wykonawcę, który podlega wykluczeniu: 

1) na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych 

rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz 

służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. 2022, poz. 835), tj. 

Wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych  

w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na 

podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka,  

o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;  

2) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym  

w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz 

finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona 

w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo 

wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 

r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę 

rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;  

3) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu 

art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. 

poz. 217, 2105 i 2106), jest podmiot wymieniony w wykazach określonych  

w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu269/2014 albo wpisany na listę lub 

będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na 

listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu 

środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy 

4) na podstawie art. 5k Rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków 

ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie 

(Dz.U.UE.L.2014.229.1) w brzmieniu nadanym rozporządzeniem Rady (UE) nr 

2022/576 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji 

destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz.U.UE.L.2014.229.1) wyklucza się 

z postępowania w sprawie zamówień publicznych:  

a) obywateli rosyjskich lub osoby fizyczne lub prawne, podmioty lub organy 

z siedzibą w Rosji; 
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b) osoby prawne, podmioty lub organy, do których prawa własności 

bezpośrednio lub pośrednio w ponad 50% należą do podmiotu, o którym 

mowa w lit. a) wyżej; lub 

c) osoby fizyczne lub prawne, podmioty lub organy działające w imieniu lub pod 

kierunkiem podmiotu, o którym mowa w lit. a) lub b) wyżej, 

- w tym podwykonawców, dostawców lub podmiotów, na których zdolności polega 

się w rozumieniu dyrektyw w sprawie zamówień publicznych, w przypadku gdy 

przypada na nich ponad 10% wartości zamówienia. 

7.6 Wykonawca może zostać wykluczony na każdym etapie postępowania. 

 

8. INFORMACJA O WYMAGANYCH DOKUMENTACH I PODMIOTOWYCH ŚRODKACH 

DOWODOWYCH 

 

8.1 DOKUMENTY SKŁADANE RAZEM Z OFERTĄ. 

1) Ofertę należy złożyć, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej. 

2) Złożenie oferty odbywa się poprzez wypełnienie Formularza oferty stanowiącego załącznik 

nr 1 do SWZ. 

3) Do oferty należy dołączyć oświadczenie na formularzu Jednolitego Europejskiego 

Dokumentu Zamówienia, zwanego dalej „JEDZ” oraz oświadczenie Wykonawcy 

dotyczącego braku podstaw do wykluczenia w zw. z sytuacją na Ukrainie (załącznik nr 8 

i nr 9). JEDZ stanowi dowód potwierdzający brak podstaw wykluczenia określonych w pkt 

7.1 SWZ, spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie wskazanym w pkt 6.2 

SWZ, na dzień składania ofert, tymczasowo zastępujący wymagane przez Zamawiającego 

podmiotowe środki dowodowe.  

4) Wykonawca składa JEDZ w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego podpisanego 

kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę upoważnioną do reprezentowania 

Wykonawcy zgodnie z formą reprezentacji określoną w dokumencie rejestrowym 

właściwym dla formy organizacyjnej lub innym dokumencie. 

5) JEDZ sporządza odrębnie: 

a) Wykonawca/każdy spośród Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 

zamówienia. W takim przypadku JEDZ potwierdza brak podstaw wykluczenia 

Wykonawcy oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim 

każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu; 

b) podmiot trzeci, na którego potencjał powołuje się Wykonawca celem potwierdzenia 

spełnienia warunków udziału w postępowaniu. W takim przypadku JEDZ potwierdza 
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brak podstaw wykluczenia podmiotu oraz spełnianie warunków udziału 

w postępowaniu w zakresie, w jakim podmiot udostępnia swoje zasoby Wykonawcy. 

6) Wykonawca sporządzi oświadczenie JEDZ przy wykorzystaniu systemu dostępnego poprzez 

stronę internetową http://espd.uzp.gov.pl/ lub za pośrednictwem innych dostępnych 

narzędzi lub oprogramowania, które umożliwiają wypełnienie JEDZ i utworzenie 

dokumentu elektronicznego. 

7) Szczegółowa instrukcja wypełniania formularza JEDZ znajduje się na stronie internetowej 

Urzędu Zamówień Publicznych pod adresem:  

https://www.uzp.gov.pl/__data/assets/pdf_file/0026/45557/Jednolity-Europejski-

Dokument-Zamowienia-instrukcja-2021.01.20.pdf. 

8) Zamawiający nie żąda, aby Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części 

zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw 

wykluczenia z udziału w postępowaniu złożył powyższe oświadczenie. 

9) DO OFERTY WYKONAWCA ZAŁĄCZA RÓWNIEŻ: 

 

Lp. Wymagany dokument 

1. Pełnomocnictwo (jeśli dotyczy). 

• W przypadku podpisania oferty oraz poświadczenia za zgodność z oryginałem kopii 

dokumentów przez osobę niewymienioną w dokumencie rejestracyjnym 

(ewidencyjnym) Wykonawcy, należy do oferty dołączyć stosowne pełnomocnictwo. 

• W przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia 

wykonawcy zobowiązani są do ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu 

i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego (art. 58 ust. 2 ustawy Pzp). 

Dokument pełnomocnictwa należy załączyć do oferty. 

  

Pełnomocnictwo powinno zawierać w szczególności wskazanie: 

− postępowania o zamówienie publiczne, którego dotyczy, 

− wszystkich wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia 

wymienionych z nazwy z określeniem adresu siedziby, 

− ustanowionego pełnomocnika oraz zakresu jego umocowania. 

Wymagana forma: 

Pełnomocnictwo przekazuje się w postaci elektronicznej i opatruje się kwalifikowanym 

podpisem elektronicznym. 

W przypadku gdy zostały sporządzone jako dokument w postaci papierowej i opatrzone 

własnoręcznym podpisem, przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu opatrzone 

kwalifikowanym podpisem elektronicznym, poświadczające zgodność cyfrowego 

odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej. Przez cyfrowe odwzorowanie, rozumieć 

dokument elektroniczny będący kopią elektroniczną treści zapisanej w postaci papierowej, 

http://espd.uzp.gov.pl/
https://www.uzp.gov.pl/__data/assets/pdf_file/0026/45557/Jednolity-Europejski-Dokument-Zamowienia-instrukcja-2021.01.20.pdf
https://www.uzp.gov.pl/__data/assets/pdf_file/0026/45557/Jednolity-Europejski-Dokument-Zamowienia-instrukcja-2021.01.20.pdf
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umożliwiający zapoznanie się z tą treścią i jej zrozumienie, bez konieczności bezpośredniego 

dostępu do oryginału.  

Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej 

dokonuje odpowiednio wykonawca, wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie 

zamówienia, podmiot udostępniający zasoby lub podwykonawca, w zakresie dokumentów 

potwierdzających umocowanie do reprezentowania, które każdego z nich dotyczą 

lub notariusz. 

 

2. Zobowiązanie podmiotu trzeciego (jeżeli dotyczy). 

Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby (lub inny podmiotowy środek dowodowy), 

potwierdza, że stosunek łączący Wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby 

gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz określa w szczególności: 

− zakres dostępnych Wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby;  

− sposób i okres udostępnienia Wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów 

podmiotu udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia; 

− czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na którego zdolnościach 

Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu 

dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, 

zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą. 

Wymagana forma:  

Zobowiązanie musi być złożone w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego 

podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osoby upoważnione do 

reprezentowania podmiotu zgodnie z jego formą reprezentacji, na którego zdolnościach 

polega Wykonawca, określoną w dokumencie rejestrowym właściwym dla formy 

organizacyjnej lub w innym dokumencie. Wzór zobowiązania stanowi załącznik nr 7 do SWZ. 

 

3. Dokument potwierdzający wniesienie wadium. 

Wymagana forma: 

Wadium wnoszone w poręczeniach lub gwarancjach (bankowych, ubezpieczeniowych) należy 

załączyć do oferty w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego podpisanego 

kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez wystawcę dokumentu.  

 

4. Uzasadnienie zastrzeżenie tajemnicy przedsiębiorstwa. 

W sytuacji, gdy oferta lub inne dokumenty składane w toku postępowania będą zawierały 

tajemnicę przedsiębiorstwa, Wykonawca, wraz z przekazaniem takich informacji, zastrzega, 

że nie mogę być one udostępniane oraz wskazuje, że zastrzeżone informacje stanowią 
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tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. 

o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2022 r. poz. 1233). 

W przypadku, gdy dokumenty elektroniczne w postępowaniu, przekazywane przy użyciu 

środków komunikacji elektronicznej, zawierają informacje stanowiące tajemnicę 

przedsiębiorstwa, o których mowa powyżej, Wykonawca, w celu utrzymania w poufności tych 

informacji, przekazuje je w wydzielonym i odpowiednio oznaczonym pliku.  

 

8.2 DOKUMENTY SKŁADANE NA WEZWANIE. 

1) Zgodnie z art. 126 ust. 1 ustawy Pzp Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty 

wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia 

w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia, 

następujących dokumentów oraz podmiotowych środków dowodowych: 

 

Lp. Wymagany dokument 

1.  Wykaz dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych 

również wykonywanych, 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 których rzecz dostawy zostały wykonane lub są wykonywane, oraz 

załączeniem dowodów określających, czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane 

należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty 

sporządzone przez podmiot, na którego rzecz dostawy zostały wykonane, a w przypadku 

świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn 

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

wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych 

referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być 

wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy – załącznik nr 3 do SWZ. 

3. Informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie:  

− art. 108 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy Pzp,  

− art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, dotycząca orzeczenia zakazu ubiegania się 

o zamówienie publiczne tytułem środka karnego, 

sporządzone nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem. 
 

4. Oświadczenie Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, o braku 

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

o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2021 poz. 275), z innym wykonawcą, który 

złożył odrębną ofertę, ofertę częściową, albo oświadczenie o przynależności do tej samej 
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grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie 

oferty, oferty częściowej niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy 

kapitałowej — załącznik nr 4 do SWZ. 

5. Informacja z Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych w zakresie art. 108 ust. 2 

ustawy Pzp, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do tego rejestru, sporządzonej nie 

wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem. 

6. Oświadczenie Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym 

mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania, 

o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 3-6 ustawy Pzp, art. 5k rozporządzenia Rady (UE) nr 

833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami 

Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 229 z 31.7.2014, str. 1) i art. 7 ust. 

1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania 

wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. 

poz. 835) (załącznik nr 5 do SWZ). 

 

2) Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczpospolitej 

Polskiej, zamiast informacji z Krajowego Rejestru Karnego, o której mowa w pkt 3 powyżej 

– składa informację z odpowiedniego rejestru, takiego jak rejestr sądowy, albo w przypadku 

braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy 

lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, 

w zakresie, o którym mowa w pkt 3 tabeli powyżej. Dokument powinien być wystawiony 

nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jego złożeniem. 

3) Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się 

dokumentów, o których mowa w pkt 3 tabeli powyżej, lub gdy dokumenty te nie odnoszą 

się do wszystkich przypadków, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 ustawy Pzp 

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. Dokument 

powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jego złożeniem. 

4) Wymagana forma dokumentów: 
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a) Podmiotowe środki dowodowe oraz inne dokumenty lub oświadczenia, sporządzone 

w języku obcym przekazuje się wraz z tłumaczeniem na język polski.  

b) Podmiotowe środki dowodowe oraz zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, 

oraz pełnomocnictwo przekazuje się w postaci elektronicznej i opatruje się 

kwalifikowanym podpisem elektronicznym. 

c) W przypadku, gdy podmiotowe środki dowodowe oraz zobowiązanie podmiotu 

udostępniającego zasoby lub pełnomocnictwo, zostały sporządzone jako dokument 

w postaci papierowej i opatrzone własnoręcznym podpisem, przekazuje się cyfrowe 

odwzorowanie tego dokumentu opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym. 

d) Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci 

papierowej dokonuje w przypadku: 

− podmiotowych środków dowodowych – odpowiednio Wykonawca, Wykonawca 

wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, podmiot udostępniający zasoby 

lub podwykonawca, w zakresie, które każdego z nich dotyczą; 

− zobowiązania podmiotu udostępniającego zasoby – odpowiednio Wykonawca lub 

Wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia;  

− pełnomocnictwa – mocodawca.  

e) W przypadku przekazywania w postępowaniu dokumentu elektronicznego w formacie 

poddającym dane kompresji, opatrzenie pliku zawierającego skompresowane 

dokumenty kwalifikowanym podpisem elektronicznym jest równoznaczne 

z opatrzeniem wszystkich dokumentów zawartych w tym pliku kwalifikowanym 

podpisem elektronicznym. 

f) W przypadku, gdy podmiotowe środki dowodowe lub inne dokumenty, w tym 

dokumenty potwierdzające umocowanie do reprezentowania odpowiednio 

Wykonawcy, Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia 

publicznego, podmiotu udostępniającego zasoby na zasadach określonych w art. 118 

ustawy Pzp lub podwykonawcy niebędącego podmiotem udostępniającym zasoby na 

takich zasadach, zwane dalej „dokumentami potwierdzającymi umocowanie do 

reprezentowania”, zostały wystawione przez upoważnione podmioty inne niż 

Wykonawca, Wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, podmiot 

udostępniający zasoby lub podwykonawca, zwane dalej „upoważnionymi 

podmiotami”, jako dokument elektroniczny, przekazuje się ten dokument.  

g) W przypadku gdy podmiotowe środki dowodowe lub dokumenty potwierdzające 

umocowanie do reprezentowania zostały wystawione przez upoważnione podmioty 
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jako dokument w postaci papierowej, przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego 

dokumentu opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym. 

h) Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci 

papierowej, dokonuje w przypadku podmiotowych środków dowodowych oraz 

dokumentów potwierdzających umocowanie do reprezentowania – odpowiednio 

wykonawca, wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, podmiot 

udostępniający zasoby lub podwykonawca, w które zakresie każdego z nich dotyczą.  

i) Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci 

papierowej może dokonać również notariusz. 

j) Przez cyfrowe odwzorowanie należy rozumieć dokument elektroniczny będący kopią 

elektroniczną treści zapisanej w postaci papierowej, umożliwiający zapoznanie się z tą 

treścią i jej zrozumienie, bez konieczności bezpośredniego dostępu do oryginału.  

k) W przypadkach nieuregulowanych w niniejszej SWZ zastosowanie mają przepisy 

Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów 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) oraz 

Rozporządzenia Ministra Pracy, Rozwoju i Technologii w sprawie podmiotowych 

środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać 

zamawiający od wykonawcy (Dz. U. z 2020 r. poz. 2415). 

5) Zamawiający nie wzywa do złożenia podmiotowych środków dowodowych, jeżeli:  

a) może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, 

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

o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, jeśli 

Wykonawca wskazał w jednolitym dokumencie dane umożliwiające dostęp do tych 

środków; 

b) podmiotowym środkiem dowodowym jest oświadczenie, którego treść odpowiada 

zakresowi oświadczenia JEDZ. 

6) Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia podmiotowych środków dowodowych, które 

Zamawiający posiada, jeżeli Wykonawca wskaże te środki oraz potwierdzi ich prawidłowość 

i aktualność. 

7) Wykonawca składa podmiotowe środki dowodowe aktualne na dzień ich złożenia. 

 

9. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM 
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9.1 Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości: 1 000 000,00 zł (słownie: jeden 

milion złotych), przed upływem terminu składania ofert. 

9.2 Wadium musi obejmować pełen okres związania ofertą. 

9.3 Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: 

1) pieniądzu; 

2) gwarancjach bankowych; 

3) gwarancjach ubezpieczeniowych; 

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

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

z 2020 r. poz. 299 oraz z 2022 r. poz. 807 i 1079). 

9.4    Wadium w formie pieniądza należy wnieść przelewem na konto w Banku PEKAO S.A. 

numer: 19 1240 5497 1111 0010 5305 2156, z dopiskiem na przelewie: „WADIUM – numer 

sprawy: ZP/PN-4/2022/S. 

9.5   Wadium wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia należy załączyć do oferty w oryginale 

w postaci dokumentu elektronicznego podpisanego kwalifikowanym podpisem 

elektronicznym przez wystawcę dokumentu.  

9.6   W przypadku wnoszenia przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji/poręczenia, 

gwarancja/poręczenie powinny być sporządzone zgodnie z obowiązującym prawem 

i zawierać następujące elementy: 

1) nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji (Zamawiającego), 

gwaranta/poręczyciela oraz wskazanie ich siedzib, 

2) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją/poręczeniem, 

3) kwotę gwarancji/poręczenia, 

4) termin ważności gwarancji/poręczenia, 

5) zobowiązanie gwaranta, do zapłacenia kwoty gwarancji/poręczenia bezwarunkowo, na 

pierwsze pisemne żądanie zamawiającego, w sytuacjach określonych w art. 98 ust. 6 ustawy 

Pzp. 

9.7   W przypadku gdy Wykonawca nie wniósł wadium lub wniósł je w sposób nieprawidłowy, lub 

nie utrzymywał wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą bądź 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. 

9.8 Zamawiający dokona zwrotu wadium na zasadach określonych w art. 98 ust. 1–5 ustawy Pzp. 

9.9 Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami na podstawie art. 98 ust. 6 ustawy Pzp. 
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10. ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 

 

10.1 Od wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, wymagane będzie 

wniesienie, przed zawarciem umowy, zabezpieczenia należytego wykonania umowy 

w wysokości 3% ceny całkowitej (brutto) podanej w ofercie za wykonanie całości przedmiotu 

zamówienia. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego 

wykonania umowy. 

10.2 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. 

10.3 Zamawiający nie wyraża zgody na wniesienie zabezpieczenia w formach wskazanych w art. 

450 ust. 2 ustawy Pzp. 

10.4 Zamawiający dopuszcza tworzenie zabezpieczenia przez potrącenia z należności za częściowo 

wykonane świadczenia, zgodnie z przepisami ustawy Pzp w tym zakresie.  

10.5 Do zmiany formy zabezpieczenia w trakcie realizacji umowy stosuje się art. 451 ustawy Pzp. 

10.6 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 

lub rękojmi (wskazać dłuższy), liczony zgodnie z postanowieniami zawartej umowy. 

10.7 Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu powinno zostać wpłacone przelewem na rachunek 

bankowy zamawiającego numer rachunku PL 19 1240 5497 1111 0010 5305 2156 tytuł 

przelewu: „Zabezpieczenie należytego wykonania umowy w postępowaniu – numer sprawy: 

ZP/PN-4/2022/S. 
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10.8 Zabezpieczenie wnoszone w formie innej niż w pieniądzu powinno być dostarczone w postaci 

oryginału, przez Wykonawcę do siedziby Zamawiającego, najpóźniej w dniu podpisania 

umowy – do chwili jej podpisania. 

10.9 Treść oświadczenia zawartego w gwarancji lub w poręczeniu musi zostać zaakceptowana przez 

Zamawiającego przed podpisaniem umowy. 

10.10 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 od co najmniej od dnia wyznaczonego na dzień zawarcia umowy, 

5) bezwarunkowe, nieodwołalne, płatne na pierwsze żądanie, zobowiązanie gwaranta do 

wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty zabezpieczenia lub do wypłat łącznie do pełnej 

wartości kwoty zabezpieczenia w przypadku realizacji zamówienia niezgodny z umową, 

6) zabezpieczenie nie może zawierać zastrzeżeń czy też wymagać dla jego skuteczności 

odbioru przedmiotu umowy bez wad, jak też co do wymagania podpisania przez obie strony 

protokołu odbioru. Zabezpieczenie musi być także skuteczne w razie odbioru przedmiotu 

zamówienia z wadami zwłaszcza nieistotnymi, jak też w razie, kiedy umowa nie została 

w całości wykonana, ale wykonawca otrzymał zapłatę za jej wykonanie, chociażby w części 

oraz kiedy strony nie sporządziły protokołu odbioru lub jest on jednostronny. 

 

11. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI 

ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW 

 

11.1 Osobą uprawnioną do kontaktu z Wykonawcami jest: Edyta Kozłowska-Lejko. 

11.2 Postępowanie prowadzone jest w języku polskim w formie elektronicznej za pośrednictwem 

platformy zakupowej pod adresem: 

https://platformazakupowa.pl/pn/mpgk_wlodawa/proceedings. 

11.3 W celu skrócenia czasu udzielenia odpowiedzi na pytania komunikacja między Zamawiającym 

a Wykonawcami odbywa się za pośrednictwem platformazakupowa.pl i formularza „Wyślij 

wiadomość do zamawiającego”. Za datę przekazania (wpływu) oświadczeń, wniosków, 

https://platformazakupowa.pl/pn/mpgk_wlodawa/proceedings
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zawiadomień oraz informacji przyjmuje się datę ich przesłania za pośrednictwem 

platformazakupowa.pl poprzez kliknięcie przycisku „Wyślij wiadomość do zamawiającego” po 

których pojawi się komunikat, że wiadomość została wysłana do zamawiającego. 

11.4 Zamawiający będzie przekazywał Wykonawcom informacje za pośrednictwem 

platformazakupowa.pl. Informacje dotyczące odpowiedzi na pytania, zmiany specyfikacji, 

zmiany terminu składania i otwarcia ofert Zamawiający będzie zamieszczał na platformie 

w sekcji “Komunikaty”. Korespondencja, której zgodnie z obowiązującymi przepisami 

adresatem jest konkretny Wykonawca, będzie przekazywana za pośrednictwem 

platformazakupowa.pl do konkretnego wykonawcy.  

11.5 Wykonawca jako podmiot profesjonalny ma obowiązek sprawdzania komunikatów 

i wiadomości bezpośrednio na platformazakupowa.pl przesłanych przez zamawiającego, gdyż 

system powiadomień może ulec awarii lub powiadomienie może trafić do folderu SPAM.  

11.6 Wykonawca, przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:  

1) akceptuje warunki korzystania z platformazakupowa.pl określone w Regulaminie 

zamieszczonym na stronie internetowej pod linkiem w zakładce „Regulamin" oraz 

uznaje go za wiążący,  

2) zapoznał i stosuje się do Instrukcji składania ofert/wniosków dostępnej pod linkiem.  

11.7 Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za złożenie oferty w sposób niezgodny z Instrukcją 

korzystania z platformazakupowa.pl.  

11.8 Zamawiający informuje, że instrukcje korzystania z platformazakupowa.pl dotyczące 

w szczególności logowania, składania wniosków o wyjaśnienie treści SWZ, składania ofert oraz 

innych czynności podejmowanych w niniejszym postępowaniu przy użyciu 

platformazakupowa.pl znajdują się w zakładce „Instrukcje dla Wykonawców" na stronie 

internetowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje. 

 

12. WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ 

 

12.1 Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SWZ. Wniosek należy 

przesłać za pośrednictwem platformy zakupowej Zamawiającego zgodnie z pkt 11 SWZ. 

12.2 Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 6 dni przed upływem 

terminu składania ofert, pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści SWZ wpłynął do 

Zamawiającego nie później niż na 14 dni przed upływem terminu składania ofert.  

12.3 Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SWZ wpłynie po upływie terminu, o którym mowa 

w pkt 12.2 powyżej, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający nie ma obowiązku 

udzielania wyjaśnień SWZ. 

https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje


Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. 

 

22 

 Nr sprawy: ZP/PN-4/2022/S  
  

12.4 Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku,                           

o którym mowa w pkt 12.2 niniejszej SWZ. 

12.5 Treść pytań (bez ujawniania źródła zapytania) wraz z wyjaśnieniami bądź informacje 

o dokonaniu zmiany treści SWZ, Zamawiający udostępni za pośrednictwem Platformy. 

12.6 W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszej SWZ a treścią udzielonych odpowiedzi 

jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie 

Zamawiającego. 

13. WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO KOMUNIKOWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI 

 

13.1 Osobami uprawnionymi przez Zamawiającego do porozumiewania się z Wykonawcami są: 

1) w kwestiach formalnych – Edyta Kozłowska-Lejko; 

2) w kwestiach merytorycznych – Jacek Topolski. 

13.2 Jednocześnie Zamawiający informuje, że przepisy ustawy nie pozwalają na żaden inny kontakt 

— zarówno z Zamawiającym, jak i osobami uprawnionymi do porozumiewania się  

z Wykonawcami — niż wskazany w niniejszym rozdziale SWZ. Oznacza to, że Zamawiający nie 

będzie reagował na inne formy kontaktowania się z nim, w szczególności na kontakt 

telefoniczny lub osobisty w swojej siedzibie. 

 

14. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 

  

14.1 Wykonawca jest związany złożoną ofertą przez 90 dni od dnia upływu terminu składania ofert, 

przy czym pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin 

składania ofert (art. 220 ust. 1 ustawy Pzp). W związku z tym Wykonawca jest związany ofertą 

do dnia 27 grudnia 2022 r. 

14.2 W przypadku, gdy wybór najkorzystniejszej oferty nie nastąpi przed upływem terminu 

związania ofertą, Zamawiający przed upływem tego terminu zwróci się jednokrotnie do 

Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie terminu związania ofertą o wskazywany 

przez niego okres, nie dłuższy niż 60 dni. 

14.3 Przedłużenie terminu związania ofertą, o którym mowa w pkt 14.2, wymaga złożenia przez 

Wykonawcę pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu związania 

ofertą. 

14.4 W przypadku, gdy Zamawiający żąda wniesienia wadium, przedłużenie terminu związania 

ofertą, o którym mowa w pkt 14.2, następuje wraz z przedłużeniem okresu ważności wadium 

albo jeżeli nie jest to możliwe z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania 

ofertą. 
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15. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY 

 

15.1 Oferta wraz z załącznikami musi zostać sporządzona w języku polskim, złożona w postaci 

elektronicznej oraz podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym pod rygorem 

nieważności.  

15.2 O terminie złożenia oferty decyduje czas pełnego przeprocesowania transakcji na Platformie. 

15.3 Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za złożenie oferty w sposób niezgodny z „Instrukcją 

dla Wykonawców" na stronie internetowej pod adresem: 

https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje, w szczególności za sytuację, gdy 

Zamawiający zapozna się lub będzie miał możliwość zapoznania się z treścią oferty przed 

upływem terminu składania ofert z uwagi na niezgodne z Instrukcją złożenie oferty. Taka oferta 

zostanie uznana przez Zamawiającego za ofertę handlową i nie będzie brana pod uwagę 

w przedmiotowym postępowaniu, ponieważ z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy nie 

został zapewniony brak możliwości zapoznania się z zawartością ofert przed upływem terminu 

ich otwarcia. 

15.4 Złożenie oferty odbywa się poprzez: 

1) wypełnienie Formularza oferty stanowiącego załącznik nr 1 do SWZ, podpisanie go 

kwalifikowanym podpisem elektronicznym, a następnie dodanie podpisanego pliku 

zgodnie z Instrukcją; 

2) załączenie do oferty następujących dokumentów w formie plików opatrzonych 

kwalifikowanym podpisem elektronicznym: 

a) wszystkie dokumenty i oświadczenia wymienione w pkt 8.1 do SWZ. 

15.5 W przypadku podpisania oferty oraz poświadczenia za zgodność z oryginałem kopii 

dokumentów przez osobę niewymienioną w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) 

Wykonawcy, należy do oferty dołączyć stosowne pełnomocnictwo w oryginale lub kopii 

poświadczonej notarialnie, opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, chyba że 

wynika ono z JEDZ. 

15.6 Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie większej liczby ofert spowoduje 

odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez danego Wykonawcę. 

15.7 Treść złożonej oferty musi odpowiadać treści SWZ. 

15.8 Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.  
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16. PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO, 

KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI TEJ UMOWY 

 

16.1 Zamawiający wymaga, aby wybrany Wykonawca zrealizował zamówienie na zasadach 

i warunkach opisanych we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 6 do SWZ. 

16.2 Zamawiający, zgodnie z art. 455 ust. 1 i 2 ustawy Pzp, przewiduje możliwość dokonania 

zmian postanowień zawartej umowy w sprawie zamówienia publicznego, w sposób i na 

warunkach określonych we wzorze umowy, będącym załącznikiem do SWZ.  

 

17. INFORMACJE DLA WYKONAWCÓW ZAMIERZAJĄCYCH POWIERZYĆ WYKONANIE CZĘŚCI 

ZAMÓWIENIA PODWYKONAWCOM 

 

17.1 Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy (podwykonawcom). 

17.2 Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych 

części zamówienia.  

17.3 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.  

17.4 Zamawiający nie żąda, aby Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia 

podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału 

w postępowaniu złożył oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia i spełnienia warunków 

udziału w postępowaniu. 

 

18. INFORMACJE DLA WYKONAWCÓW WSPÓLNIE UBIEGAJĄCYCH SIĘ O UDZIELENIE 

ZAMÓWIENIA 

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

Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do 

reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno 

być załączone do oferty. 

18.2 W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia, 

o których mowa w (oświadczenie z art. 125 ustawy Pzp), składa każdy z Wykonawców. 

Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału  

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

w postępowaniu. 
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19. POLEGANIE NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW 

19.1 Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału polegać na zdolnościach 

technicznych lub zawodowych podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru 

prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych. 

19.2 W odniesieniu do warunków dotyczących doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na 

zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, jeśli podmioty te wykonają świadczenie, do 

którego realizacji te zdolności są wymagane. 

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

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

dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny 

podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca, realizując zamówienie, będzie 

dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 7 

do SWZ. 

19.4 Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby musi potwierdzać, że stosunek łączący 

Wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych 

zasobów oraz określa w szczególności: 

1) zakres dostępnych wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby; 

2) sposób i okres udostępnienia wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów 

podmiotu udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia; 

3) czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na którego zdolnościach 

wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących 

wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub 

usługi, których wskazane zdolności dotyczą. 

19.5 Zamawiający ocenia, czy udostępniane wykonawcy przez podmioty udostępniające zasoby 

zdolności techniczne lub zawodowe, 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. 

19.6 Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe podmiotu udostępniającego zasoby nie potwierdzają 

spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tego 

podmiotu podstawy wykluczenia, zamawiający żąda, aby wykonawca w terminie określonym 

przez zamawiającego zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami albo wykazał, że 

samodzielnie spełnia warunki udziału w postępowaniu. 
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19.7 UWAGA: Wykonawca nie może, po upływie terminu składania ofert, powoływać się na 

zdolności lub sytuację podmiotów udostępniających zasoby, jeżeli na etapie składania ofert 

nie polegał on w danym zakresie na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających 

zasoby. 

19.8 Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających 

zasoby, przedstawia, wraz z oświadczeniem o braku podstaw do wykluczenia i spełnienia 

warunków udziału w postępowaniu (oświadczenie z art. 125  ustawy Pzp - JEDZ), także 

oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia 

tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w 

jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby, zgodnie z katalogiem dokumentów określonych 

w pkt  8.2 SWZ (dokumenty oraz podmiotowe środki dowodowe na spełnianie warunków). 

 

20. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 

 

20.1 Ofertę należy złożyć w terminie do 29 września 2022 r. do godz. 11:00. 

20.2 Otwarcie ofert nastąpi w dniu 29 września 2022 r., o godz. 11:15  poprzez odszyfrowanie 

wczytanych na platformie zakupowej Zamawiającego ofert. 

20.3 Zamawiający, najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępni na stronie internetowej 

prowadzonego postępowania informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na 

sfinansowanie zamówienia. 

20.4 Zamawiający, niezwłocznie po otwarciu ofert, udostępnia na stronie internetowej 

prowadzonego postępowania informacje o: 

1) nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej 

działalności gospodarczej albo miejscach zamieszkania wykonawców, których oferty 

zostały otwarte; 

2) cenach lub kosztach zawartych w ofertach. 

 

21. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY 

 

21.1 Podana w ofercie cena (brutto) musi uwzględniać wszystkie wymagania Zamawiającego 

określone w niniejszej specyfikacji oraz obejmować wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca 

z tytułu należnej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia. 

21.2 Cena zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach 

towarów i usług (Dz. U. z 2019 poz. 178) oznacza wartość wyrażoną w jednostkach pieniężnych, 

którą Zamawiający jest obowiązany zapłacić Wykonawcy za usługę; w cenie tej uwzględnia się 
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podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów 

sprzedaż towaru (usługi) podlega obciążeniu podatkiem od towarów i usług lub podatkiem 

akcyzowym. 

21.3 Przy wyliczaniu poszczególnych wartości należy ograniczyć się do dwóch miejsc po przecinku 

na każdym etapie wyliczenia ceny. 

21.4 W przypadku, gdy parametr miejsca tysięcznego jest poniżej 5, to parametr setny pozostaje 

bez zmian, w przypadku zaś, gdy parametr miejsca tysięcznego wynosi 5 i powyżej, to parametr 

setny zaokrągla się w górę. 

21.5 Cena oferty winna być wyrażona w złotych polskich (PLN). 

21.6 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 2022 r. poz. 931, 974, 1137, 1201 i 1488), 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; 

4) wskazania stawki podatku od towarów i usług, która zgodnie z wiedzą wykonawcy, 

będzie miała zastosowanie. 

5) Jeżeli Wykonawca zawrze w ofercie dane w innych jednostkach niż określił to 

Zamawiający, wówczas Zamawiający, jeśli będzie to niezbędne w toku postępowania, 

dokona ich przeliczenia w tym z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa,  

w zakresie, w jakim to regulują. 

 

22. KRYTERIA OCENY OFERT 

 
22.1 Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się następującym kryterium i jego 

znaczeniem: najniższa cena.  

22.2 Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiadać będzie wszystkim 

wymaganiom przedstawionym w ustawie, oraz w SWZ i zostanie oceniona jako 

najkorzystniejsza na podstawie podanego kryterium wyboru.  
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22.3 Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały 

złożone oferty o takiej samej cenie lub koszcie, zamawiający wezwie Wykonawców, którzy 

złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych 

zawierających nową cenę lub koszt. 

 

23. WYBÓR OFERTY I ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY 

 

23.1 Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim 

wymaganiom określonym w niniejszej SWZ i przedstawia najkorzystniejszy bilans kryteriów 

określonych w pkt 22 SWZ. 

23.2 Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający informuje równocześnie 

wykonawców, którzy złożyli oferty, o: 

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

miejsce zamieszkania, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności Wykonawcy, 

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

zamieszkania, jeżeli są miejscami wykonywania działalności wykonawców, którzy 

złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert 

i łączną punktację, 

2) Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, 

-  podając uzasadnienie faktyczne i prawne. 

23.3 Zamawiający udostępnia niezwłocznie informacje, o których mowa w pkt 23.2.1 SWZ, na 

stronie internetowej prowadzonego postępowania.   

23.4 Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla się od 

zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego lub nie wnosi wymaganego 

zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Zamawiający może dokonać ponownego 

badania i oceny ofert spośród ofert pozostałych w postępowaniu Wykonawców, oraz wybrać 

najkorzystniejszą ofertę albo unieważnić postępowanie.  

 

24. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY BYĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE 

OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO. 

 

24.1 Osoby reprezentujące Wykonawcę przy podpisywaniu umowy powinny posiadać ze sobą 

dokumenty potwierdzające ich umocowanie do podpisania umowy, o ile umocowanie to nie 

będzie wynikać z dokumentów załączonych do oferty. 
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24.2 W przypadku wyboru oferty, złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się                         

o udzielenie zamówienia, Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy przedstawienia 

umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. Umowa taka winna określać strony 

umowy, cel działania, sposób współdziałania, zakres prac przewidzianych do wykonania 

każdemu z nich, solidarną odpowiedzialność za wykonanie zamówienia, oznaczenie czasu 

trwania konsorcjum (obejmującego okres realizacji przedmiotu zamówienia, gwarancji 

i rękojmi), wykluczenie możliwości wypowiedzenia umowy konsorcjum przez któregokolwiek 

z jego członków do czasu wykonania zamówienia. 

24.3 Zawarcie umowy nastąpi wg wzoru Zamawiającego. 

24.4 Postanowienia ustalone we wzorze umowy nie podlegają negocjacjom. 

24.5 Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego, z uwzględnieniem art. 577 

ustawy Pzp, w terminie nie krótszym niż 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze 

najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków 

komunikacji elektronicznej, albo 15 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób. 

20.1. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem 

terminu, o którym mowa w punkcie powyżej, jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

złożono tylko jedną ofertę. 

 

25. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY 

 

Środki ochrony prawnej określone w dziale IX ustawy Pzp przysługują Wykonawcy oraz innemu 

podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę 

w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy. 

 

26. KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH 

 

Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 

swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE. L Nr 119, 

str.1), zwanym dalej „RODO”, informuje się, że:  

26.1 Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki 

Komunalnej Spółka z o.o. we Włodawie, ul. Żołnierzy WiN 22, tel. 82 5723197; e-mail: 

sekretariat@mpgk.wlodawa.pl. 

mailto:sekretariat@mpgk.wlodawa.pl
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26.2 Kontakt z Inspektorem ochrony danych możliwy jest pod numerem telefonu +48 500 046 241, 

na adres poczty elektronicznej: iod@mpgk.wlodawa.pl, lub pisemnie na adres: Miejskie 

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. we Włodawie, ul. Żołnierzy WiN 22.  

26.3 Dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego oraz jego archiwizacji na podstawie regulaminu postępowania przy 

udzielaniu zamówień publicznych w Miejskim Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej 

Spółce z o.o. we Włodawie przyjętego Zarządzeniem Nr 1/2021 Prezesa Zarządu Miejskiego 

Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Spółki z o.o. we Włodawie z dnia 4 stycznia 2021. 

26.4 Podanie danych osobowych jest wymogiem wynikającym z ustawy Prawo zamówień 

publicznych, a w przypadku, złożenia oferty najkorzystniejszej także warunkiem zawarcia 

umowy o udzielenie zamówienia publicznego (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit b RODO). Niepodanie 

danych może skutkować wadliwością złożonej oferty i jej odrzuceniem.  

26.5 Podstawą prawną przetwarzana Pana/Pani danych osobowych jest prawnie uzasadniony 

interes MPGK Sp. z o.o. (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit f RODO) obsługi, dochodzenia i obrony w razie 

zaistnienia wzajemnych roszczeń oraz wypełnianie obowiązków prawnych (zgodnie z art. 6 ust. 

lit. c RODO).  

26.6 Dane osobowe będą udostępniane wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie 

6 przepisów prawa i nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym 

profilowaniu.  

26.7 Osoba, której dane dotyczą ma prawo żądania dostępu do treści swoich danych, ich 

sprostowania oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony 

Danych Osobowych, jeżeli uzna, że przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy 

RODO. 8. Dane osobowe będą przechowywane przez okres wskazany w art. 78 ust. 1 ustawy 

Prawo zamówień publicznych tj. przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania 

o udzielenie zamówienia a w przypadku złożenia oferty najkorzystniejszej oraz przez okres 

archiwizacji zawartej umowy na realizację zamówienia publicznego. 

 

 

Załączniki do SWZ: 

 

Nr 1 – Formularz oferty. 

Nr 2 – Opis przedmiotu zamówienia (OPZ).  

Nr 3 – Wykaz dostaw. 

Nr 4 – Oświadczenie Wykonawcy dot. grupy kapitałowej. 
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Nr 5 – Oświadczenie Wykonawcy dot. aktualności informacji zawartych w oświadczeniu z art. 125 ust. 

1 ustawy Pzp. 

Nr 6 – Wzór umowy.  

Nr 7 – Wzór zobowiązania do udostępnienia zasobów. 

Nr 8 – Wzór oświadczenia dotyczącego braku podstaw do wykluczenia w zw. z sytuacją na Ukrainie. 

Nr 9 – Wzór oświadczenia dotyczącego podmiotu udostępniającego zasoby w zw. z sytuacją na 

Ukrainie. 
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