Oznaczenie sprawy: BI.ROZ.2812.4.2022.AG

SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.

Przebudowa i umocnienie Kanału Giżyckiego
w ramach zadania:
„Budowa i przebudowa infrastruktury związanej z rozwojem funkcji gospodarczych
na szlakach wodnych Wielkich Jezior Mazurskich wraz z budową śluzy „Guzianka II”
i remontem śluzy „Guzianka I” /Etap III – remont śluzy „Guzianka I”, remont śluzy i jazu
w Karwiku, jazu w Kwiku, udrożnienie szlaku wodnego WJM poprzez prace
hydrotechniczne przy kanałach i ich połączeniach z jeziorami, przebudowa i umocnienie
3 kanałów i rzeki Węgorapy, przebudowa nabrzeża jezior: Mikołajskie i Niegocin”.
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2014-2020

Wartość szacunkowa zamówienia:

Jest równa lub
5 382 000 euro

przekracza

równowartość

kwoty

Tryb postępowania:

przetarg nieograniczony

Rodzaj postępowania:

roboty budowlane

Zamawiający:

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
ul. Żelazna 59A, 00-848 Warszawa
postępowanie prowadzi:
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Białymstoku
ul. Pułkowa 11, 15-143 Białystok
ZATWIERDZIŁ:
ROBERT CHCIUK
Pełnomocnik Prezesa PGW WP
ds. Inwestycji Mazurskich
Ekspert w Wydziale Nadzoru nad Realizacją Inwestycji

Warszawa, dnia 29.07.2022 r.
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1. INFORMACJE O ZAMAWIAJĄCYM
1.1

1.2
1.3

1.4

Zamawiającym jest:
Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
ul. Żelazna 59A, 00-848 Warszawa
postępowanie prowadzi:
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Białymstoku
ul. Pułkowa 11, 15-143 Białystok
tel. : +48 (85) 733 03 20, +48 (85) 732 42 44
Ogólny adres poczty elektronicznej: bialystok@wody.gov.pl
Adres
ogólny
internetowy:
https://www.wody.gov.pl/;
https://wodypolskie.bip.gov.pl;
http://bialystok.wody.gov.pl/;
Adres strony internetowej prowadzonego postępowania: https://przetargi.wody.gov.pl
Adres strony internetowej, na której udostępniane będą zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne
dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia:
https://przetargi.wody.gov.pl
Bezpośredni link do zamówienia:
https://przetargi.wody.gov.pl/wp/auctions/r13633,Przebudowa-i-umocnienie-Kanalu-Gizyckiego.html
Postępowanie prowadzi: Wydział Zamówień Publicznych RZGW Białystok.
Osobą, której kierownik Zamawiającego powierzył zastrzeżone dla siebie czynności jest Pan Robert Chciuk
Pełnomocnik Prezesa PGW WP ds. Inwestycji Mazurskich Ekspert w Wydziale Nadzoru nad Realizacją
Inwestycji.
Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119
z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
1) Administrator danych osobowych:
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
z siedzibą w Warszawie przy ul. Żelaznej 59A, 00-848 Warszawa, REGON: 368302575, NIP: 527-28256-16;
2) Nadzór nad prawidłowym przetwarzaniem danych osobowych:
Zamawiający wyznaczył Inspektora ochrony danych osobowych, z którym można kontaktować się we
wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych przez Zamawiającego oraz
korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych drogą elektroniczną pod adresem
e-mail: iod@wody.gov.pl lub Regionalnym Inspektorem Ochrony Danych w Białymstoku, e-mail:
riod.bialystok@wody.gov.pl;
3) Cele przetwarzania danych oraz podstawa prawna przetwarzania:
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO
w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Przebudowa i
umocnienie Kanału Giżyckiego oznaczonego numerem postępowania BI.ROZ.2812.4.2022.AG
prowadzonym na podstawie Pzp; oraz w celu archiwizacji dokumentacji związanej z w/w
postępowaniem;
4) Kategorie przetwarzanych danych:
a) dane identyfikujące osobę: imię, nazwisko, PESEL/REGON/NIP, dane dotyczące dokumentów
tożsamości, data urodzenia, miejsce urodzenia, obywatelstwo,
b) dane adresowe i teleadresowe (nr telefonu, adres e-mail),
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5)

6)

7)

8)

c) dane o zatrudnieniu lub prowadzonej działalności gospodarczej,
d) dane o wykształceniu, doświadczeniu i kwalifikacjach zawodowych,
e) informacje o niekaralności, skazaniu lub naruszeniu prawa w celu umożliwienia korzystania ze
środków ochrony prawnej, o których mowa w dziale IX ustawy Prawo zamówień publicznych, do
upływu terminu do ich wniesienia,
f) inne dane niezbędne do przeprowadzenia postępowania, udzielenia zamówienia publicznego oraz
realizacji umowy zawartej w sprawie zamówienia publicznego,
Źródło pochodzenia danych:
a) obowiązek podania przez Wykonawcę danych osobowych bezpośrednio dotyczących osób,
których one dotyczą jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Prawo
zamówień publicznych związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z w/w ustawy Prawo
zamówień publicznych,
b) podanie danych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie może uniemożliwić Zamawiającemu
dokonanie oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zdolności Wykonawcy do
należytego wykonania zamówienia, co może skutkować wykluczeniem Wykonawcy z
postępowania lub odrzuceniem jego oferty,
c) w odniesieniu do podanych danych osobowych, decyzje nie będą podejmowane w sposób
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO i nie będą podlegać profilowaniu.
Odbiorcy danych:
Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie
dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy Pzp; oraz dane osobowe będą
mogły być udostępnione innym odbiorcom, jeżeli przepisy szczególne tak stanowią w szczególności:
firmie informatycznej, która udostępnia środowisko sprzętowe, aplikacje oraz utrzymanie bazy danych
Zamawiającego, bankom, w przypadku prowadzenia rozliczeń, organom państwowym lub innym
podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa, podmiotom, którym instytucja
Zarządzająca RPO Warmia i Mazury 2014-2020 powierzyła wykonywanie zadań związanych z realizacją
Programu, w tym podmiotom pełniącym funkcje instytucji pośredniczących i wdrażających, organom i
agencjom Unii Europejskiej (UE), a także innym podmiotom, którym UE powierzyła wykonywanie
zadań związanych z wdrażaniem RPO Warmia i Mazury 2014-2020."
Okres, przez który dane będą przechowywane:
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, przez okres nie krótszy niż 10 lat od zatwierdzenia
wniosku końcowego o rozliczenie umowy o dofinansowanie.
Prawa osoby, której dane dotyczą:
a) osoby, których dane dotyczą posiadają następujące prawa:
• na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
• na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania lub uzupełnienia Pani/Pana danych
osobowych (skorzystanie z prawa do sprostowania lub uzupełnienia nie może skutkować
zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień
umowy w zakresie niezgodnym z Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz
jego załączników);
• na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania
danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO
(prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do
przechowywania, w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na
ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego);
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•

1.5

prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają
Państwo, że przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy RODO;
b) osobom, których dane dotyczą nie przysługuje:
• w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
• prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
• na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż
podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
9) Ochrona danych osobowych w zakresie przetwarzania danych przez operatora Platformy
zakupowej:
Szczegółowe klauzule informacyjne w zakresie przetwarzania danych przez operatora Platformy
zakupowej zawarte są na stronie internetowej pod adresem:
https://przetargi.wody.gov.pl/wp/regulamin/3794,Polityka-prywatnosci.html
Wykonawca zobowiązuje się poinformować w imieniu Zamawiającego wszystkie osoby fizyczne w
szczególności: skierowane do realizacji zamówienia, podwykonawców/podmioty udostępniające zasoby
będące osobami fizycznymi, pełnomocników podwykonawcy/podmiotu udostępniającego zasoby
będących osobą fizyczną, członków organu zarządzającego podwykonawcy/podmiotu udostępniającego
zasoby będącego osobą fizyczną, osoby, których dane służą wykazaniu spełnienia warunków udziału w
postępowaniu, braku podstaw do wykluczenia z postępowania jak i potwierdzenia wymogów
Zamawiającego dotyczących wykonania przedmiotu zamówienia, a których dane osobowe zawarte są w
składanej ofercie lub jakimkolwiek dokumencie składanym w postępowaniu o udzielenie zamówienia o:
− fakcie przekazania danych osobowych podmiotowi określonemu w pkt 1.4 ppkt 1)
− przetwarzaniu danych osobowych przez podmioty określone w pkt 1.4 lit. ppkt 1)
Obowiązek ten jest uregulowany w art. 14 RODO. W związku z powyższym Zamawiający przypomina,
że obowiązek informacyjny określony przepisami RODO spoczywa także na Wykonawcach, którzy
pozyskują dane osobowe osób trzecich w celu przekazania ich Zamawiającemu w ofertach.

2. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
2.1

2.2

2.3

2.4

Postępowanie o udzielenie przedmiotowego zamówienia publicznego prowadzone jest na podstawie
przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych – zwanej dalej „ustawą Pzp” –
oraz przepisów wykonawczych wydanych na jej podstawie, w szczególności rozporządzenia Ministra
Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych
oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy – zwanego dalej
„rozporządzeniem MR” – w trybie przetargu nieograniczonego.
Zgodnie z art. 139 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający najpierw dokona badania i oceny ofert, a następnie
dokona kwalifikacji podmiotowej wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, w zakresie braku
podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu.
Jeżeli wobec Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona zachodzą podstawy wykluczenia,
Wykonawca ten nie spełnia warunków udziału w postępowaniu, nie składa podmiotowych środków
dowodowych lub oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp potwierdzających brak
podstaw do wykluczenia lub spełnianie warunków udziału w postępowaniu, Zamawiający dokona
ponownego badania i oceny ofert pozostałych Wykonawców, a następnie dokonana kwalifikacji
podmiotowej Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, w zakresie braku podstaw
wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu.
Zamawiający kontynuuje procedurę, o której mowa w pkt 2.3 SWZ do momentu wyboru najkorzystniejszej
oferty albo unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia.
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3. SPOSÓB POROZUMIEWANIA SIĘ STRON
3.1

3.2

3.3
3.4
3.5

3.6
3.7
3.8

3.9
3.10

3.11

3.12

Zgodnie z art. 61 ust. 1 ustawy Pzp, komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy
użyciu środków komunikacji elektronicznej, za pośrednictwem Platformy Zakupowej – zwanej dalej
„Platformą” – pod adresem: https://www.przetargi.wody.gov.pl
Korzystanie z Platformy jest nieodpłatne. Instrukcja korzystania z Platformy znajduje się pod adresem
https://przetargi.wody.gov.pl/wp/instrukcja-dla-wykonawc/4147,Instrukcja-dla-Wykonawcow-dlaPlatformy-Zakupowej.html
Korzystanie z Platformy nie wymaga zarejestrowania konta na Platformie.
Dokumenty związane z postępowaniem Zamawiający zamieszcza na Platformie w zakładce z
przedmiotowym postępowaniem.
Celem skomunikowania się z Zamawiającym (z wyłączeniem złożenia oferty oraz dokumentów lub
oświadczeń składanych razem z ofertą, których sposób złożenia został opisany w pkt 16.1 – 16.6
specyfikacji warunków zamówienia, zwanej dalej „SWZ”), Wykonawca korzysta z zakładki „Zapytaj” (na
etapie do terminu składania ofert) lub „Wiadomości” (po otwarciu ofert). Zakładki te służy również
Zamawiającemu do komunikacji z Wykonawcami.
Za datę wpływu wszelkiej korespondencji do Zamawiającego, w tym złożenia oferty oraz dokumentów lub
oświadczeń składanych razem z ofertą, uważa się datę wczytania korespondencji na Platformie.
Zamawiający zaleca sporządzenie korespondencji w następujących formatach: .doc., .docx, .rtf, .pdf, .xls.
Zamawiający informuje, że adres e-mail: anita.grygorowicz@wody.gov.pl wskazany w ogłoszeniu o
zamówieniu, służy jedynie do przesyłania ogłoszeń i otrzymywania informacji zwrotnej z Dziennika
Urzędowego Unii Europejskiej oraz zwrotu wadiów wniesionych w formie niepieniężnej. Nie jest to
adres do komunikacji z Wykonawcami.
Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem Platformy wynosi 150 MB.
Dokumenty elektroniczne w szczególności: oferty, oświadczenia, o których mowa w art. 125 ust. 1 ustawy,
podmiotowe środki dowodowych, przedmiotowe środki dowodowe oraz inne informacje, oświadczenia
lub dokumenty składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem Platformy jako załączniki. Sposób
sporządzenia tych dokumentów musi być zgody z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa
Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz
wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. poz. 2452) oraz rozporządzeniu
Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków
dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy
(Dz. U. poz. 2415).
Osobami uprawnionymi do kontaktu z Wykonawcami są:
− w sprawach formalnych związanych z procedurą z udzieleniem zamówienia:
• Kierownik Wydziału Zamówień Publicznych – Aniela Chomańska
• lub Anita Grygorowicz
− w sprawach dotyczących przedmiotu zamówienia:
• Kierownik projektu – Tomasz Mułyk
• Dorota Doczkał
Kontakt odbywa się za pośrednictwem Platformy.
Wsparcie techniczne świadczone przez Operatora Platformy zakupowej uzyskać można w następujący
sposób:
− telefonicznie pod nr +48 22 498 87 00, e-mail: pomoc@jskinternet.pl
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4. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
4.1
4.2

Przedmiotem zamówienia jest: Przebudowa i umocnienie Kanału Giżyckiego.
Przedmiotem zamówienia są prace związane z przebudową i umocnieniem kanału Łuczańskiego
(Giżyckiego), który jest kanałem żeglownym na szlaku głównym Pisz-Węgorzewo. Znajduje się on w km
61+80– 63+93 w/w szlaku na terenie miasta i gminy Giżycko, powiat giżycki, województwo warmińskomazurskie. Zakres przebudowy Kanału Giżyckiego obejmuje rozbiórkę istniejącego i wykonanie nowego
obustronnego ubezpieczenia brzegów na całym odcinku kanału, ubezpieczenie wejść do kanału od strony
Jeziora Niegocin i Jeziora Kisajno, niewielką korektę trasy oraz wykonanie robót odmulających w celu
odtworzenia drożności kanału dla żeglugi. Dodatkowo zamówienie obejmuje odmulenie jezior: Niegocin i
Kisajno na wylotach z kanału celem przywrócenia wymaganych parametrów drogi Wodnej. Do
obowiązków Wykonawcy należy przedłużanie ważności decyzji i uzgodnień, których termin wygaśnie w
trakcie realizacji robót.

4.3

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określają:
1) Opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik Nr 4 do SWZ.
2) Dokumentacja projektowa - załącznik Nr 5 do SWZ w skład, której wchodzą:
a) Projekt budowlany;
- Tom I. Projekt zagospodarowania terenu
- Tom II. Projekt architektoniczno-budowlany
- Tom III. Projekt techniczny
- Tom IV. Załączniki projektu budowlanego
b) Projekty wykonawcze;
c) Operat wodnoprawny;
d) Dokumentacja geologiczno-inżynierska wraz z decyzją zatwierdzającą;
e) Opinia geotechniczna z dokumentacją badań podłoża gruntowego;
f) Dokumenty uzupełniające:
− Decyzja Wojewody Warmińsko – Mazurskiego nr Gi/02/22 z dnia 12.04.2022 r. (znak: WINII.7840.9.5.2021) o zatwierdzeniu projektu zagospodarowania terenu i projektu
architektoniczno-budowlanego i udzieleniu pozwolenia na rozbiórkę i budowę nowych
umocnień Kanału Łuczańskiego (Giżyckiego) w km 61+80 – 63+93 Szlaku Głównego PiszWęgorzewo wraz z Postanowieniem Wojewody Warmińsko-Mazurskiego znak: WINII.7840.9.5.2021 z dnia 14.04.2022 r.
− Umowa użyczenia z dn. 12.02.2020 r. zawarte pomiędzy PGW WP a Gminą Miejską
Giżycko.
− Postanowienie Ministra Infrastruktury znak: GM-DOK-3.7700.8.2021.AZ (ld.k.: 386683) z
dnia 04.02.2022 r. prostujące z urzędu oczywistą omyłkę pisarską.
− Uzgodnienie z PGE Dystrybucja S.A. z dnia 23.03.2022 r.
− Porozumienie w sprawie integracji systemu informacji świetlnej na wlotach do Kanału
Łuczańskiego w m. Giżycko z dnia 03.02.2022 r.
− Porozumienie w sprawie oświetlenia Kanału Łuczańskiego oraz sposobu zasilania systemu
informacji świetlnej na wlotach do kanału w m. Giżycko z dnia 19.07.2022 r.
3) Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych stanowi załącznik Nr 6 do SWZ.
4) Przedmiary robót stanowią załączniki Nr 7 do SWZ.

4.4

CPV: 45240000-1 Budowa obiektów inżynierii wodnej.
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4.5

Równoważność:
1) Zamawiający dołożył należytej staranności, aby przedmiot zamówienia nie został opisany przez
wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, które
mogłoby doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych wykonawców lub
produktów. Jeżeli, pomimo tego, okaże się, że w jakimkolwiek miejscu SWZ oraz w załącznikach do
niej występują takie wskazania, nie należy ich traktować jako wymagań odnoszących się do
przedmiotu zamówienia, a należy je rozpatrywać wyłącznie w kategoriach wskazań o charakterze
informacyjnym (niewiążących dla Wykonawców) i takie przypadki wskazania nazw własnych z
jednoznaczną informacją, że dane urządzenie jest tylko przykładowe.
2) Wszędzie tam, gdzie w opisie przedmiotu zamówienia, dokumentacji technicznej, specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz w innych dokumentach Zamawiający
odniósł się do norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji
technicznych, o których mowa art. 101 ust. 1 pkt. 2 oraz ust. 3 ustawy, a takim odniesieniom nie
towarzyszyło wyrażenie „lub równoważne”, to Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne
opisywanym w każdej takiej normie, europejskiej ocenie technicznej, aprobacie, specyfikacji
technicznej, systemowi referencji technicznych. W związku z powyższym należy przyjąć, że każdej:
normie, europejskiej ocenie technicznej, aprobacie, specyfikacji technicznej, systemowi referencji
technicznych występujących w opisie przedmiotu zamówienia towarzyszą wyrazy „lub
równoważne".
Ciężar udowodnienia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi są zgodne z normami,
ocenami technicznymi, specyfikacjami technicznymi i systemami referencji technicznych do których
odnosi się przedmiot zamówienia spoczywa na Wykonawcy (zgodnie z art. 101 ust. 5 ustawy Pzp).
Wykonawca w ofercie musi udowodnić, w szczególności za pomocą przedmiotowych środków
dowodowych, o których mowa w art. 104-107 ustawy Pzp, że proponowane rozwiązania w
równoważnym stopniu spełniają wymagania określone w opisie przedmiotu zamówienia. W
przypadku wątpliwości dotyczących przedmiotowych środków dowodowych potwierdzających
równoważność oferowanych rozwiązań Zamawiający wezwie Wykonawcę do złożenia we wskazanym
terminie wyjaśnień ich treści na podstawie art. 107 ust. 4 ustawy Pzp. Zamawiający nie przewiduje
uzupełnienia przedmiotowych środków dowodowych. Wykonawca składa je wraz z ofertą.
3) W przypadku niewskazania przez Wykonawcę w ofercie rozwiązania równoważnego Zamawiający
uzna, iż Wykonawca będzie realizował przedmiot zamówienia zgodnie z rozwiązaniami wskazanymi
w SWZ i jej załącznikach.

4.6

Wykonawca dla wypełnienia swoich zobowiązań powinien zapewnić doświadczone i wykwalifikowane
osoby zdolne do prowadzenia wszelkich powierzonych zadań, zgodnie z obowiązującymi przepisami
prawa i w zgodzie z postanowieniami odpowiednich decyzji, uzgodnieniami i opiniami, warunkującymi
prawidłową realizację przedmiotu zamówienia. Wykonawca powinien, o ile uzna to za konieczne
zapewnić swoim specjalistom niezbędne wsparcie i pomoc techniczną ze strony innych specjalistów,
którzy mogą być niezbędni do właściwego wykonania umowy. Wykonawca uwzględni w ofercie każdą
konieczność uzupełnienia zespołu specjalistów wynikającą z przepisów prawa, decyzji, uzgodnień i
porozumień, które są niezbędne do kompleksowej realizacji przedmiotu zamówienia. Kompletne
wynagrodzenie całego personelu oraz wszelkie koszty związane z obsługą muszą być zawarte w cenie
oferty Wykonawcy.

4.7

Wymagania dotyczące robót:
1) wszystkie prace winny być zrealizowane zgodnie z przepisami, obowiązującymi normami, warunkami
technicznymi i sztuką budowlaną, przepisami bhp, ppoż. zgodnie z poleceniami inspektora nadzoru;
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2) roboty należy prowadzić zgodnie z wymogami dokumentacji określającej przedmiot zamówienia,
specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych oraz wymogami niniejszej SWZ;
3) użyte materiały i urządzenia powinny być w I gatunku jakościowym i wymiarowym, powinny posiadać
odpowiednie dopuszczenia do stosowania w budownictwie oraz zapewnić sprawność eksploatacyjną.
4.8

Wymagania stawiane Wykonawcy:
1) wykonawca odpowiedzialny będzie za całokształt, w tym za przebieg oraz terminowe wykonanie
zamówienia, za jakość, zgodność z warunkami technicznymi i jakościowymi określonymi dla
przedmiotu zamówienia;
2) wymagana jest należyta staranność przy realizacji zamówienia, rozumiana jako staranność
profesjonalisty w działalności objętej przedmiotem niniejszego zamówienia;
3) sporządzenie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia;
4) spełnienie innych wymagań określonych we wzorze umowy oraz wynikających z obowiązujących
przepisów prawa.

4.9

Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji jakości na wykonane roboty w wymiarze minimum 5 lat,
licząc od dnia odbioru końcowego przedmiotu umowy na warunkach określonych w karcie gwarancyjnej
– wzór karty gwarancyjnej stanowi załącznik do wzoru umowy.
Uwaga: Okres udzielonej gwarancji jakości będzie podlegał ocenie przez Zamawiającego, jako jedno z
kryteriów oceny ofert, które zostało szczegółowo określone w punkciei 17 SWZ.

4.10

Wykonawca zobowiązany będzie do posiadania, przez cały okres od daty rozpoczęcia robót do
przekazania Zamawiającemu ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie obiektu, polisy lub
innego dokumentu ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności
gospodarczej związanej z przedmiotem umowy (polisa OC) oraz ubezpieczenie wszystkich ryzyk
budowlano – montażowych (CAR/EAR). Suma ubezpieczenia OC nie może być niższa niż: 10 000 000 zł.

4.11

W ramach ustalonej ceny Wykonawca przekaże na rzecz Zamawiającego wszelkie prawa autorskie
majątkowe do wykonanych opracowań i dokumentacji bez dodatkowego wynagrodzenia.

4.12

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych z uwagi na to, że zadanie objęte
przedmiotem zamówienia stanowi integralną całość realizacyjną, którego realizacja musi być spójna pod
względem organizacyjnym, sprawności wykonawstwa i przede wszystkim jakości. Roboty budowlane
objęte przedmiotem zamówienia tworzą ciąg czynności technicznych i montażowych wynikających z
siebie, zazębiających się, technicznie spójnych oraz stanowiących jedną, niepodzielną całość. Roboty
objęte są jednym pozwoleniem na budowę oraz realizowane w ramach dofinansowania zewnętrznego.
Podział niniejszego zamówienia staje się nieuzasadniony terminowo, technicznie i ekonomicznie,
ponieważ spowoduje znaczne komplikacje w zarządzaniu projektem, co będzie miało wpływ na
konieczność poniesienia nieuzasadnionych kosztów. Nierozdzielenie zadania przyczyni się do lepszej
organizacji prac, sprawniejszej koordynacji nadzoru, a dodatkowo pozwoli otrzymać jedną gwarancję
wykonania na całość robót. Ponadto potrzeba skoordynowania działań różnych wykonawców
realizujących poszczególne części zamówienia mogłaby poważnie zagrozić właściwemu wykonaniu
zamówienia. Brak wybudowania lub wykonania chociażby jednego fragmentu czy też elementu
uniemożliwia pełne uruchomienie kanału, co jest celem inwestycji i warunkiem uzyskania finansowania.
Należy również wskazać, iż kwestia podzielności świadczenia nie została uregulowana w ustawie Prawo
zamówień publicznych, wobec czego zgodnie z art. 14 ust 1 ustawy Pzp – Zamawiający stosuje w tym
zakresie przepisy Kodeksu Cywilnego: „świadczenie jest podzielne, jeżeli może być spełnione częściowo
bez istotnej zmiany przedmiotu lub wartości”. Mając powyższe na uwadze należy uznać, iż świadczenie
nie może zostać spełnione częściowo bez istotnej zmiany przedmiotu, a to oznacza, iż należy je traktować
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jako jedną całość. Jednocześnie brak podziału zamówienia na części nie powoduje ograniczenia
konkurencji oraz zapewnia równy dostęp podmiotów z sektora małych i średnich przedsiębiorstw.
4.13

4.14

4.15

4.16

Zamawiający zgodnie art. 95 ust. 1 ustawy Pzp wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę na podstawie
stosunku pracy osób wykonujących niżej wskazane przez Zamawiającego czynności w zakresie realizacji
zamówienia, których wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy
z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1320 z późn. zm.) tj.: prace fizyczne
związane z wykonywaniem wszystkich robót budowlanych wymienionych w kosztorysie. Warunek ten
nie dotyczy osób pełniących samodzielne funkcje techniczne w budownictwie w rozumieniu ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. –Prawo budowlane.
Zgodnie z art. 95 ust. 2 pkt 2 i 3 ustawy Pzp Zamawiający postanawia, że:
4.14.1 Wykonawca przed podpisaniem Umowy na realizację zamówienia przedłoży Zamawiającemu
oświadczenie, wraz z wykazem imiennym osób, dotyczące spełniania wymogu zatrudnienia osób
na umowę o pracę, o których mowa w pkt 4.13 Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego
poinformowania, w formie pisemnej, Zamawiającego w przypadku zmiany zatrudnianych osób.
4.14.2 Zamawiający zastrzega sobie możliwość weryfikacji odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub
Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie stosunku pracy osób wykonujących wskazane
w pkt 4.13 SWZ czynności, w szczególności poprzez:
a) żądanie oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności określone w pkt
4.13,
b) żądanie wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww.
wymogów,
c) przeprowadzenie kontroli na miejscu wykonywania zamówienia.
4.14.3 W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający będzie uprawniony do kontroli spełniania przez
Wykonawcę wymagań dotyczących zatrudniania osób wykonujących wskazane w punkcie 4.13
czynności w trakcie realizacji zamówienia. Na żądanie Zamawiającego, Wykonawca obowiązany
będzie niezwłocznie udokumentować fakt zatrudnienia ww. osób, przedstawiając w szczególności:
1) oświadczenia zatrudnionego pracownika,
2) oświadczenia Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie
umowy o pracę,
3) poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o pracę zatrudnionego pracownika,
4) innych dokumentów (np. dowody uiszczania składek na ubezpieczenie społeczne, dowody
odprowadzania zaliczek na podatek dochodowy),
– zawierających informacje, w tym dane osobowe, niezbędne do weryfikacji zatrudnienia na
podstawie umowy o pracę, w szczególności imię i nazwisko zatrudnionego pracownika, datę
zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę i zakres obowiązków pracownika.
Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy
o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 4.13 czynności Zamawiający przewiduje sankcję w
postaci obowiązku zapłaty przez Wykonawcę kary umownej w wysokości określonej we wzorze umowy w
sprawie zamówienia publicznego.
Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania od osób, przy pomocy których wykonuje przedmiot umowy
zgody na przetwarzanie przekazanych danych osobowych zgodnie z przepisami o ochronie danych
osobowych. Przekazane dane osobowe będą przetwarzane przez Zamawiającego na potrzeby wykonania
umowy. Administratorem danych osobowych jest Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie z
siedzibą 00-844 Warszawa, ul. Żelazna 59a, 00-848 Warszawa. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych
Osobowych pod adresem e-mail: iod@wody.gov.pl.
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4.17

UWAGA: Zamawiający na podstawie art. 121 ustawy Pzp zastrzega obowiązek osobistego wykonania
przez Wykonawcę kluczowych zadań, tj. WYKONANIE ROBÓT ŻELBETOWYCH.
W odniesieniu do kluczowych zadań zastrzeżonych do osobistego wykonania przez Wykonawcę,
Wykonawca nie może powoływać się na zdolności podmiotu udostępniającego zasoby, na zasadach
określonych w art. 118 ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania spełniania odnośnych warunków udziału w
postępowaniu opisanych w pkt 9.1.4 „Warunek A” .
Pozostałe części zakresu zamówienia Wykonawca może powierzyć do wykonania podwykonawcom.
Szczegółowe wymagania dotyczące podwykonawstwa zostały określone w sekcji 21 SWZ.

4.18

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

4.19

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

4.20

Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7.

4.21

Zamawiający nie przewiduje wymagań w zakresie przeprowadzenia przez wykonawcę wizji lokalnej lub
sprawdzenia przez niego dokumentów niezbędnych do realizacji zamówienia, o których mowa w art. 131
ust. 2. Wskazane jest, aby Wykonawcy zapoznał się z terenem realizacji przedmiotu zamówienia i jego
okolicą. Zamawiający udostępnia na stronie postępowania wszystkie dokumenty niezbędne do realizacji
zamówienia, w związku z powyższym nie przewiduje organizacji spotkania z Wykonawcami.

4.22

Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych.

4.23

Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.

4.24

Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

4.25

Zamawiający nie przewiduje wymagań o których mowa w art. 96 ust. 2 pkt 2 ustawy Pzp.

4.26

Zamawiający nie zastrzega możliwości ubiegania się o udzielenie zamówienia wyłącznie przez
wykonawców, o których mowa w art. 94 ustawy Pzp.

4.27

Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub
dołączenia katalogów elektronicznych do oferty, w sytuacji określonej w art. 93.

5. INFORMACJA O PRZEDMIOTOWYCH ŚRODKACH DOWODOWYCH
Zamawiający nie przewiduje obowiązku składania przedmiotowych środków dowodowych.

6. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Terminy wykonania zamówienia:
− Zakończenie robót budowlanych – do 11 miesięcy od dnia zawarcia Umowy
− Realizacja Przedmiotu Umowy – do 12 miesięcy od dnia zawarcia Umowy

7. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY
7.1
7.2

7.3

Zamawiający ustala, że obowiązującym rodzajem wynagrodzenia będzie wynagrodzenie kosztorysowe.
W formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do SWZ należy podać całkowitą cenę ofertową za
realizację przedmiotu zamówienia określoną na podstawie kosztorysów ofertowych. Cena ofertowa
powinna zawierać określenie wartości netto, podatku VAT oraz wartość brutto.
Ponadto w pozycji 4.1, 4.2 i 4.3 formularza ofertowego należy określić wartości brutto:
− prac związanych z wykonaniem i montażem tablicy informacyjnej dotyczącej dofinansowania
realizowanego projektu ze środków UE (wzór tablicy zgodny ze wskazaniami na stronie:
http://rpo.warmia.mazury.pl/artykul/19/poznaj-zasady-promowania-projektu
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−

7.4

7.5

7.6

7.7

7.8

prac związanych z wykonaniem i montażem tablicy informacyjnej dotyczącej dofinansowania
realizowanego projektu ze środków budżetu państwa (wzór tablicy zgodny ze wskazaniami na
stronie: https://www.gov.pl/web/premier/dzialania-informacyjne
− prac związanych z wykonaniem i montażem tablicy pamiątkowej dotyczącej dofinansowania ze
środków
UE
(Wzór
tablicy
zgodny
ze
wskazaniami
na
stronie:
http://rpo.warmia.mazury.pl/artykul/19/poznaj-zasady-promowania-projektu)
Koszt wykonania w/w tablic informacyjnych i pamiątkowej należy uwzględnić w kosztach ogólnych
kosztorysu ofertowego.
Podstawą wyceny wartości robót w kosztorysie ofertowym, który Wykonawca dołączy do oferty
stanowią:
a) przedmiary robót,
b) projekt budowlany i wykonawczy,
c) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych oraz wymagania jakościowe
związane z wykonywaniem robót zapisanych w poszczególnych pozycjach przedmiaru,
d) warunki podane w specyfikacji warunków zamówienia oraz wzorze umowy,
e) pozostałe dokumenty zamówienia, w tym w szczególności odpowiedzi Zamawiającego udzielone na
zadane pytania.
Ceny i stawki zawarte w kosztorysach ofertowych muszą stanowić całkowity koszt realizacji robót
opisanych w poszczególnych pozycjach kosztorysowych, tj. wszystkie koszty bezpośrednie oraz koszty
pośrednie i wydatki, które są wymagane w związku z realizacją opisanych robót, w tym w szczególności:
robociznę, materiały, sprzęt, dojazd na plac budowy, utrzymanie zaplecza technicznego, koszty
organizacji, zabezpieczenia i oznakowania prowadzonych robót, koszty odbiorów i prób, koszty odbioru i
utylizacji powstałych odpadów, ubezpieczenia wykonawcy z tytułu szkód, odpowiedzialności cywilnej i
następstw nieszczęśliwych wypadków, ryzyk budowlano – montażowych, koszty niezbędnych robót
przejściowych, koszty ogólne budowy, opłaty, należności i ryzyka związane z wykonywaniem robót,
odpowiedzialnością materialną i zobowiązaniami wynikającymi z projektów budowlanych, wykonawczych
oraz specyfikacji wykonania i odbioru robót, inne składniki cenotwórcze oraz wszelkie koszty, jakie
poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu
zamówienia, a także należny Wykonawcy zysk.
Ceny i stawki jednostkowe należy zaoferować jako kompletne, jednoznaczne i ostateczne.
Kosztorys ofertowy należy sporządzić metodą kalkulacji uproszczonej, ściśle według kolejności
wyszczególnionych w przedmiarach robót.
UWAGA:
Zgodnie z pkt 19.3.5) SWZ Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, zobowiązany
będzie do złożenia kosztorysu ofertowego sporządzonego metodą szczegółową. Ceny jednostkowe robót
w poszczególnych pozycjach kosztorysu szczegółowego muszą być zgodne ze wskazanymi w kosztorysie
ofertowym
Wykonawca zobowiązany jest określić ceny jednostkowe netto oraz wartości netto dla wszystkich
pozycji wymienionych w przedmiarach robót a następnie wyliczyć łączną wartość netto każdego z
kosztorysów ofertowych. Sumę wartości netto kosztorysów ofertowych należy przenieść do Formularza
ofertowego i powiększyć o kwotę podatku VAT. Obliczona w ten sposób wartość brutto stanowi cenę
Oferty.
Zamawiający zaleca złożenie kosztorysu sporządzonego przez Wykonawcę w oparciu o kosztorys
ofertowy udostępniony przez Zamawiającego w wersji edytowalnej arkusza kalkulacyjnego, w formacie
programu Microsoft Excel *.xlsx. - załącznik nr 12 do SWZ.
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7.9

7.10

7.11
7.12
7.13

7.14

7.15

7.16
7.17

7.18
7.19

7.20

7.21

W kosztorysie ofertowym, zawierającym 3 arkusze (dwa arkusze odpowiadają odpowiednim
przedmiarom robót, jeden arkusz jest podsumowaniem całości robót) Wykonawca określi ceny
jednostkowe netto dla wszystkich pozycji kosztorysowych. Następnie ceny jednostkowe zostaną
automatycznie przemnożone przez ilość jednostek. W ten sposób Wykonawca otrzyma wartość (netto)
każdej pozycji kosztorysowej. Wartości te automatycznie zostaną zsumowane w wierszu RAZEM.
Następnie, w podsumowaniu automatycznie zostanie wyliczona cena oferty netto, brutto oraz „Podatek
VAT” . Obliczoną w ten sposób kwotę należy przenieść do ust. 4 Formularza ofertowego.
Sporządzenie kosztorysu ofertowego za pomocą udostępnionego przez Zamawiającego pliku Excel
pozwoli Wykonawcom uniknąć błędów podczas sporządzania kosztorysu ofertowego, polegających m.in.:
na zastosowaniu innych opisów pozycji kosztorysowych, innych jednostek miar, innych ilości niż w
przedmiarze robót, który stanowi podstawę wyceny, a tym samym umożliwi złożenie prawidłowego
dokumentu zgodnie z wymaganiami określonymi w SWZ.
Zamawiający informuje, że nie udostępni na stronie internetowej prowadzonego postępowania
przedmiarów robót w formacie ath.
Wykonawca nie może „dopisywać” do kosztorysów żadnych pozycji nie ujętych w przedmiarach robót.
W przypadku braku wyceny ceny jednostkowej w danej pozycji kosztorysu lub wpisania przez wykonawcę
ceny o wartości „0” – Zamawiający uzna, że pozycja ta została skalkulowana w innych pozycjach
kosztorysu.
W przypadku braku pozycji kosztorysu Zamawiający uzna, że treść oferty jest niezgodna z warunkami
zamówienia tj. z przedmiarem robót dołączonym do SWZ wraz z ewentualnymi zmianami dokonanymi w
wyniku zapytań Wykonawców i odrzuci ofertę na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp.
Zamawiający wymaga, aby opisy pozycji oraz ilości i jednostki miar w kosztorysach ofertowych
odpowiadały opisom pozycji, jednostkom miar i ilościom z przedmiarów robót udostępnionych przez
Zamawiającego.
Ceny jednostkowe i wyliczone wartości robót muszą być wyrażone w złotych polskich zgodnie z polskim
systemem płatniczym po zaokrągleniu do pełnych groszy (dwa miejsca po przecinku).
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za narzędzia (programy komputerowe, programy arkusze
kalkulacyjne, programy kosztorysowe) użyte do wyliczenia cen i wartości kosztorysu ofertowego, w
szczególności za błędy wynikające z zaokrąglania wyników obliczonych wartości do wymaganych dwóch
miejsc po przecinku (tj. do pełnych groszy).
W przypadku stwierdzenia błędów rachunkowych zamawiający będzie dokonywał korekt przyjmując za
wartość wyjściową cenę jednostkową netto, która będzie podstawą wszelkich dalszych wyliczeń.
W przypadku, w którym wybór oferty Wykonawcy będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego
obowiązku podatkowego zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.
U. z 2021 r. poz. 685 z późn. zm.), dla celów zastosowania kryterium ceny Zamawiający doliczy do
przedstawionej w tej ofercie ceny kwotę podatku od towarów i usług, którą miałby obowiązek rozliczyć.
Wykonawca w takim przypadku musi poinformować Zamawiającego, że wybór jego oferty będzie
prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazać nazwę (rodzaj) towaru lub
usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadziło do powstania obowiązku podatkowego,
wskazać wartość towaru lub usługi objętego obowiązkiem podatkowym Zamawiającego, bez kwoty
podatku oraz stawkę podatku od towarów i usług, która zgodnie z wiedzą Wykonawcy, będzie miała
zastosowanie.
Cena ofertowa musi być wyrażona w PLN, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, w rozumieniu art.
3 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2019
r. poz. 178).
Wysokość stawki podatku od towarów i usług VAT wynika z przepisów ustawy z dnia
11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.
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Z zastrzeżeniem postanowień §12 Wzoru umowy, cena podana przez Wykonawcę nie będzie zmieniana
w toku realizacji zamówienia.
Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet realizacji przedmiotu zamówienia.
Zamawiający nie przewiduje możliwości rozliczenia z Wykonawcą w innej walucie niż złoty polski.

8. PODSTAWY WYKLUCZENIA
8.1

Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się, z zastrzeżeniem art. 110 ust. 2 ustawy Pzp,
wykonawcę, na podstawie:
8.1.1
art. 108 ust. 1 i 2 ustawy Pzp;
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 (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1133 z późn. zm.) lub w art. 54 ust.
1-4 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego
przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 463),
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 (t.j. Dz. U. z 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;
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;
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8.1.2

8.1.3

4) wobec którego prawomocnie orzeczono zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne;
5) jeżeli zamawiający może stwierdzić, na podstawie wiarygodnych przesłanek, że wykonawca
zawarł z innymi wykonawcami porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji, w
szczególności, jeżeli należąc do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16
lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, złożyli odrębne oferty, oferty
częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że wykażą, że
przygotowali te oferty lub wnioski niezależnie od siebie;
6) jeżeli, w przypadkach, o których mowa w art. 85 ust. 1, doszło do zakłócenia konkurencji
wynikającego z wcześniejszego zaangażowania tego wykonawcy lub podmiotu, który
należy z wykonawcą do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego
2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, chyba że spowodowane tym zakłócenie
konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z
udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
7) 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 2020 r. poz. 971, 875, 1086 i 2320 oraz z 2021 r. poz. 187
i 815).
następujących okoliczności wskazanych w art. 109 ust. 1 ustawy Pzp:
− pkt 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;
− pkt 5) który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego
uczciwość, w szczególności gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego
niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co zamawiający jest w stanie
wykazać za pomocą stosownych dowodów;
− pkt 7) który, z przyczyn leżących po jego stronie, w znacznym stopniu lub zakresie nie
wykonał lub nienależycie wykonał albo długotrwale nienależycie wykonywał istotne
zobowiązanie wynikające z wcześniejszej umowy w sprawie zamówienia publicznego lub
umowy koncesji, co doprowadziło do wypowiedzenia lub odstąpienia od umowy,
odszkodowania, wykonania zastępczego lub realizacji uprawnień z tytułu rękojmi za wady;
− pkt 8) który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa wprowadził
zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji, że nie podlega wykluczeniu, spełnia
warunki udziału w postępowaniu lub kryteria selekcji, co mogło mieć istotny wpływ na
decyzje podejmowane przez zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia, lub
który zataił te informacje lub nie jest w stanie przedstawić wymaganych podmiotowych
środków dowodowych;
− pkt 10) który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje
wprowadzające w błąd, co mogło mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez
zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
następujących okoliczności wskazanych w art. 5k ust. 1 Rozporządzenia Rady (UE) 2022/576 z
dnia 8 kwietnia 2022 r. w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego
środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie
(Dz. Urz. UE nr L 111/1 z 8.4.2022), tj:
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8.4

lit. a) obywateli rosyjskich lub osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów z
siedzibą w Rosji;
− lit. b) osób prawnych, podmiotów lub organów, do których prawa własności bezpośrednio
lub pośrednio w ponad 50 % należą do podmiotu, o którym mowa w lit. a) niniejszego
punktu; lub
− lit. c) osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów działających w imieniu lub pod
kierunkiem podmiotu, o którym mowa w lit. a) lub b) niniejszego punktu,
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.
8.1.4
następujących okoliczności wskazanych w 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) tj:
− pkt 1) wykonawcę 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 ww. ustawy;
− pkt 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 ww. ustawy;
− pkt 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 rozporządzeniu 269/2014 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 ww. ustawy.
W zależności od zaistniałych podstaw wykluczenia określonych w pkt. 8.1.1 i 8.1.2. SWZ następuje
wykluczenie Wykonawcy na odpowiedni okres wskazany w art. 111 ustawy Pzp, a w przypadku podstaw
wykluczenia określonych w pkt 8.1.3 i 8.1.4. SWZ wykluczenie następuje na okres trwania okoliczności
określonych w przywołanych przepisach.
Wykonawca może zostać wykluczony przez Zamawiającego na każdym etapie postępowania o udzielenie
zamówienia.
Wykonawca nie podlega wykluczeniu w okolicznościach określonych w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 5 lub art.
109 ust. 1 pkt 4, 5, 7, 8 ,10 ustawy Pzp, jeżeli udowodni Zamawiającemu, że spełnił łącznie następujące
przesłanki:
1) naprawił lub zobowiązał się do naprawiania 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,

Strona 16 z 37

SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

OZNACZENIE SPRAWY: BI.ROZ.2812.4.2022.AG

b)
c)
d)

8.5

8.6

zreorganizował personel,
wdrożył system sprawozdawczości i kontroli,
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.
W celu samooczyszczenia Wykonawca musi z własnej inicjatywy i bez wezwania podać w oświadczeniu
o niepodleganiu wykluczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, informację, że zachodzi
wobec niego odpowiednia podstawa wykluczenia oraz wskazać opis środków naprawczych i
zapobiegawczych.
Zamawiający oceni, czy podjęte przez Wykonawcę czynności, o których mowa w pkt 8.4 SWZ, są
wystarczające do wykazania jego rzetelności, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu
Wykonawcy. Zamawiający wyklucza Wykonawcę jeśli podjęte przez Wykonawcę czynności, o których
mowa powyżej, nie są wystarczające do wykazania jego rzetelności.

9. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
9.1

W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki udziału
w postępowaniu dotyczące:
9.1.1
zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Nie dotyczy.
9.1.2
uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to
z odrębnych przepisów:
Nie dotyczy.
9.1.3
sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Nie dotyczy
9.1.4
zdolności technicznej lub zawodowej:
WARUNEK I:
W celu zapewnienia odpowiedniego poziomu konkurencji w przedmiotowym postępowaniu, na
podstawie §9 ust. 4 rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020
r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń,
jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz. U. poz. 2415)., Zamawiający wymaga, aby
Wykonawca wykazał się doświadczeniem polegającym na należytym zrealizowaniu w okresie
ostatnich 10 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności
jest krótszy - w tym okresie, przynajmniej jednego zamówienia polegającego na budowie 1 i/lub
przebudowie2 i/lub remoncie3 dotyczącego jednego z niżej wymienionych obiektów na wodach
śródlądowych lub wodach morskich:
− ubezpieczenie brzegu (nie obwałowań) rzeki,
− ubezpieczenie kanału (w tym żeglownego),
− ubezpieczenie kanału podejściowego,

1

2

3

Zgodnie z art. 3 pkt 6 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane przez budowę rozumie się wykonywanie obiektu budowlanego w
określonym miejscu, a także odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego.
Zgodnie z art. 3 pkt 7a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, przez przebudowę rozumie się wykonywanie robót budowlanych,
w wyniku których następuje zmiana parametrów użytkowych lub technicznych istniejącego obiektu budowlanego.
Zgodnie z art. 3 pkt 8 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 z późn. zm), przez remont rozumie się
wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a niestanowiących
bieżącej konserwacji, przy czym dopuszcza się stosowanie wyrobów budowlanych innych niż użyto w stanie pierwotnym.
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− ubezpieczenie zbiornika wodnego,
− ubezpieczenie potoku górskiego,
− stopnia wodnego,
− progu podpiętrzającego lub stabilizującego,
− nabrzeża,
którego element konstrukcyjny stanowią ścianki szczelne stalowe z oczepem żelbetowym lub
ścianki szczelne stalowe obudowane jednostronnie ścianą żelbetową.
przy czym:
a)

Warunek A
Wymagana minimalna łączna kubatura robót żelbetowych wykonanych w ramach jednego
z wykazanych zamówień w „Warunku I”: minimum 540 m3
Uwaga:
W przypadku warunku, dotyczącego wykonania robót żelbetowych, będących w
niniejszym postępowaniu kluczową częścią zamówienia i zastrzeżonych w trybie art. 121
pkt 1 ustawy Pzp, wykonawca zobowiązany jest wykonać tę część zamówienia
samodzielnie i przy wykazywaniu spełniania warunków udziału nie może powoływać się
na zasoby innych podmiotów. Zamawiający wymaga, aby warunek określony powyżej
był w całości spełniony przez Wykonawcę.

b) Warunek B
Wymagana minimalna łączna długość ścianek szczelnych wykonanych w ramach jednego z
wykazanych zamówień w „warunku I”: minimum 1 000 mb przy głębokości ścianki min 6
m,
UWAGA:
Jeżeli wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji robót, wykonywanych wspólnie z
innymi wykonawcami doświadczenie na potwierdzenie powyższych warunków dotyczy robót, w
których wykonaniu wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył.
Zamawiający wskazuje ponadto, że zamówienia, o których mowa w warunku I, będą uznane za
zrealizowane, jeżeli przed upływem terminu składania ofert przedmiot zamówienia został
potwierdzony przez inwestora lub podmiot działający w imieniu inwestora jako należycie
wykonany, tj. zostało podpisane świadectwo przejęcia robót, protokół odbioru bądź inny
dokument równoważny potwierdzający należyte wykonanie robót.
Zamawiający zastrzega, że w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia, warunek nie podlega sumowaniu, tj. jeden z wykonawców wspólnie ubiegających
się o udzielenie zamówienia musi wykazać się całym wymaganym doświadczeniem (warunek nie
będzie spełniony, jeżeli wszyscy wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia w
sumie wykażą się wymaganym doświadczeniem, ale żaden z nich indywidualnie nie wykaże się
całym wymaganym doświadczeniem).
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WARUNEK II:
Wykonawca musi wykazać, że w celu realizacji zamówienia dysponuje lub będzie dysponował
osobami, które będą skierowane do realizacji zamówienia, posiadającymi kwalifikacje
zawodowe, doświadczenie i wykształcenie odpowiednie do pełnionej funkcji (specjalności).
Wykonawca musi wykazać, iż dysponuje lub będzie dysponował:
1) osobą do kierowania robotami budowlanymi dla całego zadania - kierownik budowy (przez
cały okres realizacji umowy, obecność co najmniej 3 razy w tygodniu na budowie). Osoba
ta musi spełniać następujące wymagania:
a) posiadać uprawnienia w specjalności inżynieryjnej hydrotechnicznej bez ograniczeń
do kierowania robotami budowlanymi,
b) posiadać co najmniej 3 letnie doświadczenie na stanowisku kierownika budowy lub
kierownika robót przy realizacji co najmniej jednego obiektu wskazanego w „Warunku
I”. Obiekty te nie muszą spełniać wymagań z punktów A i B z „Warunku I”.
UWAGA:
Ilość robót budowlanych na obiektach wskazanych w „Warunku I” na stanowisku kierownika
budowy lub kierownika robót stanowi jedno z kryterium oceny ofert. W przypadku, gdy
Wykonawca zamierza ubiegać się o punkty w tym kryterium tj. „Doświadczenie osoby
wskazanej do pełnienia funkcji kierownika budowy”, powinien do oferty załączyć wypełniony
formularz zgodny w treści z załącznikiem nr 2 do SWZ
2) osobą posiadającą odpowiednie uprawnienia do kierowania robotami bez ograniczeń w
specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i
elektroenergetycznych, posiadającą co najmniej 3 letnie doświadczenie na stanowisku:
inżynier budowy lub kierownik robót lub kierownik budowy.
UWAGA:
− Zamawiający, określając wymogi dla osób w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych
wymaga uprawnień w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U.
z 2021 r. poz. 2351 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29
kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. poz. 831). Zamawiający zaakceptuje
uprawnienia budowlane odpowiadające wymaganym uprawnieniom, które zostały wydane
na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz odpowiadające im uprawnienia
wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji
Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy Prawo budowlane oraz
ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w
państwach członkowskich Unii Europejskiej (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1646).
− W przypadku wykazywania doświadczenia w/w osób na kilku obiektach jednocześnie w tym
samym okresie kalendarzowym, okresy doświadczenia nie sumują się. Wykazane
doświadczenie musi dotyczyć zadań zakończonych do dnia upływu terminu składania ofert.
− Jeżeli Wykonawca uzna, że zaproponowany powyżej skład personelu nie pozwala w pełni na
zrealizowanie zamówienia, winien przewidzieć zatrudnienie dodatkowych osób, których
wynagrodzenie uwzględni w ofercie. W wykazie osób obowiązuje wskazanie osób dla
wszystkich specjalności wymienionych w „warunku II”.
9.2

Stosownie do art. 118 ustawy Pzp wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału
w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego
części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej
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9.3

9.4

9.5

9.6

9.7

9.8

9.9

9.10

podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi
stosunków prawnych.
W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia
wykonawcy mogą polegać na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, jeśli podmioty te
wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
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 stanowi załącznik nr 9 do SWZ.
Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa w pkt 9.4, musi potwierdzać, że
stosunek łączący wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do
tych zasobów oraz określać 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 zdolnościach którego wykonawca polega w
odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji
zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności
dotyczą.
Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada
solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez
Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie
zasobów podmiot ten nie ponosi winy.
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.
W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia
wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z
wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są
wymagane. Zamawiający nie dopuszcza by Wykonawca wykazywał doświadczenie grupy wykonawców,
której był członkiem, jeżeli faktycznie i konkretnie nie wykonywał danego zakresu czynności. Zamawiający
zastrzega sobie możliwość zwrócenia się do Wykonawcy o udzielenie wyjaśnień w zakresie faktycznie i
konkretnie zrealizowanego zakresu czynności oraz przedstawienia stosownych dowodów np. umowy
konsorcjum, z której wynika zakres obowiązków.
W przypadku, o którym mowa w pkt 9.8 wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia
dołączają odpowiednio do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub
usługi wykonają poszczególni wykonawcy zgodnie z załącznikiem nr 10 do SWZ.
Uwaga: wypełniając Jednolity Europejski Dokument Zamówienia, zwany dalej „JEDZ”,
w zakresie Część IV: Kryteria kwalifikacji, Wykonawca może ograniczyć się do wypełnienia sekcji  w części
IV i nie musi wypełniać żadnej z pozostałych sekcji w części IV.

10. WADIUM
10.1

Wykonawca zobowiązany jest, przed upływem terminu składania ofert, wnieść wadium w kwocie:
800 000 PLN (słownie: osiemset tysięcy złotych).
Wadium utrzymuje się nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków,
o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2 Pzp.
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10.2

Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
10.2.1 pieniądzu;
10.2.2 gwarancjach bankowych;
10.2.3 gwarancjach ubezpieczeniowych;
10.2.4 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 (t.j. Dz. U. z 2020 r.
poz. 299).
10.3 Dokument potwierdzający wniesienie wadium w jednej z form wymienionych w pkt 10.2.2-10.2.4 SWZ
wykonawca przekazuje zamawiającemu w oryginale, w postaci elektronicznej. Beneficjentem takich
dokumentów musi być Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, ul. Żelazna 59A, 00-848
Warszawa.
UWAGA:
W przypadku składania wadium w formie niepieniężnej przez podmioty wspólnie ubiegające się o
udzielenie zamówienia zaleca się, aby w treści gwarancji lub poręczenia byli wymienieni wszyscy
wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia albo dokument powinien zawierać co
najmniej zasygnalizowanie, że gwarant/poręczyciel bierze odpowiedzialność za działania i zaniechania
ewentualnych i nieznanych sobie konsorcjantów wykonawcy zlecającego udzielenie
gwarancji/poręczenia, z którymi wykonawca zdecyduje lub zdecydował się złożyć ofertę.
10.4 Wadium wniesione w formie gwarancji lub poręczenia musi mieć taką samą płynność jak wadium
wniesione w pieniądzu co oznacza, że dochodzenie roszczenia z tytułu zapłaty wadium wniesionego w
formie gwarancji lub poręczenia nie może być utrudnione.
10.5 W przypadku wnoszenia wadium w pieniądzu kwotę należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy
Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w
Białymstoku, 15-143 Białystok, ul. Pułkowa 11 prowadzony przez BGK Nr 86 1130 1017 0020 1510 6790
0009. W tytule przelewu należy wpisać: „wadium w sprawie nr BI.ROZ.2812.4.2022.AG”.
10.6 Wadium wnoszone w pieniądzu jest wniesione skutecznie, jeżeli zostanie zaksięgowane na rachunku
bankowym Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert.
10.7 Dowód wniesienia wadium w pieniądzu Zamawiający zaleca załączyć do oferty.
10.8 Złożone poręczenie lub gwarancja muszą zawierać w swojej treści zobowiązanie zgodne z art. 98 ust. 6 pkt
1, 2 i 3 ustawy Pzp.
10.9 Zwrot bądź zatrzymanie wadium nastąpi zgodnie z art. 98 ustawy Pzp.
10.10 Zamawiający zwróci wadium wniesione w formie poręczenia lub gwarancji poprzez złożenie gwarantowi
lub poręczycielowi oświadczenia o zwolnieniu wadium. Zaleca się, aby poręczenie lub gwarancja
wskazywały adres mailowy na jaki Zamawiający winien składać oświadczenie o zwolnieniu wadium, o
którym mowa w art. 98 ust. 5 ustawy Pzp.

11. PRZYGOTOWANIE OFERTY ORAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW – WYMOGI FORMALNE
11.1
11.2

11.3
11.4

Oferta musi obejmować całość przedmiotu zamówienia i być sporządzona zgodnie z niniejszą SWZ i treścią
określoną w dokumentach wskazanych w pkt 12.1 SWZ.
Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie większej liczby ofert lub oferty zawierającej
rozwiązania alternatywne lub oferty wariantowej, spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez
danego Wykonawcę.
Wykonawca składa ofertę wyłącznie za pośrednictwem Platformy.
Oferta powinna być sporządzona w języku polskim zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik do niniejszej
SWZ. Ofertę tj: formularz ofertowy, kosztorys ofertowy oraz formularz kryterium oceny ofert w
postępowaniu składa się pod rygorem nieważności w formie elektronicznej (tj. w postaci elektronicznej
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11.5

11.6

11.7
11.8
11.9

11.10
11.11

11.12

11.13

11.14

opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym). Sposób złożenia oferty, w tym zaszyfrowania
oferty, opisany został w Instrukcji oferenta dostępnej na Platformie.
Oferta musi być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy zgodnie z formą
reprezentacji Wykonawcy określoną w rejestrze lub innym dokumencie, właściwym dla danej formy
organizacyjnej Wykonawcy albo przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy.
Upoważnienie osób podpisujących ofertę musi bezpośrednio wynikać z treści dokumentów dołączonych
do oferty. Oznacza to, że jeżeli upoważnienie takie nie wynika wprost z dokumentu stwierdzającego status
prawny Wykonawcy, to do oferty należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo, określające jego zakres i
wystawione przez osoby do tego upoważnione.
Wykonawca może do upływu terminu składania ofert wycofać ofertę za pośrednictwem funkcji
„Wycofaj ofertę”. Sposób wycofania oferty został opisany w Instrukcji oferenta dostępnej na Platformie.
Wykonawca po upływie terminu do składania ofert nie może skutecznie wycofać złożonej oferty.
Oferty, oświadczenia, o których mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, podmiotowe środki dowodowe, w tym
oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy, oraz zobowiązanie podmiotu udostępniającego
zasoby, przedmiotowe środki dowodowe, pełnomocnictwo, sporządza się w postaci elektronicznej, w
formatach danych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 18 ustawy z dnia 17 lutego 2005
r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne ((t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2070
z późn. zm.).
Dokumenty elektroniczne przekazuje się w postępowaniu przy użyciu środków komunikacji elektronicznej
tj. za pośrednictwem Platformy Zakupowej, o której mowa w pkt 3 SWZ.
W przypadku gdy podmiotowe środki dowodowe, przedmiotowe środki dowodowe, inne dokumenty lub
dokumenty potwierdzające umocowanie do reprezentowania odpowiednio wykonawcy, wykonawców
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego, podmiotu udostępniającego zasoby lub
podwykonawcy, zostały wystawione przez upoważnione podmioty (np. KRS, CEiDG, KRK, ZUS, US,
informacja banku itp.), jako dokument elektroniczny, przekazuje się ten dokument. Jeżeli dokumenty te
zostały wystawione jako dokument w postaci papierowej, przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego
dokumentu opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, poświadczające zgodność cyfrowego
odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej.
Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej, o którym mowa
w pkt 11.11 SWZ, dokonuje w przypadku:
1) podmiotowych środków dowodowych oraz dokumentów potwierdzających umocowane do
reprezentowania – odpowiednio wykonawca, wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie
zamówienia, podmiot udostępniający zasoby lub podwykonawca, w zakresie podmiotowych
środków dowodowych lub dokumentów potwierdzających umocowanie do reprezentowania, które
każdego z nich dotyczą;
2) przedmiotowych środków dowodowych – odpowiednio wykonawca lub wykonawca wspólnie
ubiegający się o udzielenie zamówienia;
3) innych dokumentów – odpowiednio wykonawca lub wykonawca wspólnie ubiegający się o
udzielenie zamówienia, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą.
Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej, może
dokonać również notariusz.
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.
Podmiotowe środki dowodowe, w tym oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy, oraz
zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, przedmiotowe środki dowodowe, niewystawione
przez upoważnione podmioty, oraz pełnomocnictwo przekazuje się w postaci elektronicznej i opatruje się
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11.15

11.16

11.17
11.18

11.19
11.20

kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Jeżeli dokumenty te zostały sporządzone jako dokument w
postaci papierowej i opatrzone własnoręcznym podpisem, przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego
dokumentu opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, poświadczającym zgodność cyfrowego
odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej.
Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej, o którym mowa
w pkt 11.14 SWZ, dokonuje w przypadku:
1) podmiotowych środków dowodowych – odpowiednio wykonawca, wykonawca wspólnie
ubiegający się o udzielenie zamówienia, podmiot udostępniający zasoby lub podwykonawca, w
zakresie podmiotowych środków dowodowych, które każdego z nich dotyczą;
2) przedmiotowego środka dowodowego, oświadczenia, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy, lub
zobowiązania podmiotu udostępniającego zasoby – odpowiednio wykonawca lub wykonawca
wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia;
3) pełnomocnictwa – mocodawca.
Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej, może
dokonać również notariusz.
Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji:
1) Wykonawca może zastrzec w ofercie stosownym oświadczeniem, iż Zamawiający nie będzie mógł
ujawnić informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji, tj. informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa
lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym
zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym
rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z
informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu
utrzymania ich poufności,
2) W przypadku zastrzegania informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa, Wykonawca w
celu utrzymania w poufności tych informacji, przekazuje je w wydzielonym i odpowiednio
oznaczonym pliku i oznacza je w Platformie opcją „Tajemnica przedsiębiorstwa”.
3) Wykonawca zobowiązany jest, wraz z przekazaniem tych informacji, wykazać spełnienie
przesłanek określonych w art. 11 ust. 2 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co powinno
zostać złożone w osobnym pliku wraz z jednoczesnym zaznaczeniem: „Uzasadnienie tajemnicy
przedsiębiorstwa”,
4) zastrzeżenie przez Wykonawcę tajemnicy przedsiębiorstwa bez uzasadnienia, będzie traktowane
przez Zamawiającego jako bezskuteczne ze względu na zaniechanie przez Wykonawcę podjęcia
niezbędnych działań w celu zachowania poufności objętych klauzulą informacji, zgodnie z
postanowieniami art. 18 ust. 3 ustawy Pzp
Podmiotowe środki dowodowe, przedmiotowe środki dowodowe oraz inne dokumenty lub oświadczenia,
sporządzone w języku obcym przekazuje się wraz z tłumaczeniem na język polski.
W przypadku wskazania przez wykonawcę dostępności podmiotowych środków dowodowych lub
dokumentów, pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych,
zamawiający żąda od wykonawcy przedstawienia tłumaczenia na język polski pobranych samodzielnie
przez zamawiającego podmiotowych środków dowodowych lub dokumentów.
Zamawiający dopuszcza w szczególności następujący format przesyłanych danych: .pdf, .doc, .docx, .rtf,
.xps, .odt.
W przypadku przedstawienia przez Wykonawców oświadczeń lub dokumentów, w których jakiekolwiek
kwoty podane zostały w walutach obcych, Zamawiający przeliczy te kwoty na PLN według średniego
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kursu Narodowego Banku Polskiego obowiązującego w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w
Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.
11.21 Zamawiający nie wezwie do złożenia podmiotowych środków dowodowych, jeżeli:
11.21.1 zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w
szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o
informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania o ile wykonawca wskazał w JEDZ
dane umożliwiające dostęp do tych oświadczeń i dokumentów;
11.21.2 podmiotowym środkiem dowodowym jest oświadczenie, którego treść odpowiada zakresowi
oświadczenia JEDZ.
11.22 Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia podmiotowych środków dowodowych, jeżeli zamawiający
je posiada, a wykonawca je wskaże oraz potwierdzi ich prawidłowość i aktualność.
11.23 W przypadku przekazywania dokumentów elektronicznych w formacie poddającym dane kompresji,
opatrzenie pliku zawierającego skompresowane dokumenty kwalifikowanym podpisem elektronicznym,
jest równoznaczne z opatrzeniem wszystkich dokumentów zawartych w tym pliku odpowiednio
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

12. OFERTA ORAZ OŚWIADCZENIA LUB DOKUMENTY WYMAGANE W POSTĘPOWANIU
12.1

Oferta:
12.1.1 Na ofertę składają się:
1) Formularz ofertowy zgodny w treści z Załącznikiem Nr 1 do SWZ.
Treść pól aktywnego formularza Platformy uzupełnianych przez Wykonawcę w toku
składania oferty poprzez Platformę nie stanowią oferty w rozumieniu Pzp. Automatyczne
komunikaty Platformy nie stanowią czynności Zamawiającego w rozumieniu Pzp
2) Kosztorysy ofertowe w wersji uproszczonej sporządzone na podstawie przedmiarów robót
stanowiących załącznik nr 7 do SWZ. Zamawiający zaleca sporządzenie kosztorysów
ofertowych w formacie Excel – załącznik nr 12 do SWZ.
3) Formularz kryterium oceny ofert „Doświadczenie osoby wskazanej do pełnienia funkcji
kierownika budowy” zgodny w treści z Załącznikiem Nr 2 do SWZ w przypadku, gdy
Wykonawca zamierza ubiegać się o punkty w kryterium określonym w punkcie 17.4.2 SWZ.

12.2

Oświadczenia lub dokumenty składane razem z ofertą:
12.2.1 Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu, spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
złożone na:
1) formularzu jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia JEDZ potwierdzające brak
podstaw wykluczenia na podstawie art. 108 ust. 1 i 2 oraz art. 109 ust. 1 pkt 4, 5, 7, 8, 10 Pzp,
oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu, na dzień składania ofert, tymczasowo
zastępujące wymagane przez Zamawiającego podmiotowe środki dowodowe.
a) Wykonawca wypełnia JEDZ, tworząc dokument elektroniczny. Zamawiający udostępnia
wzór JEDZ w formacie .doc – załącznik nr 3 do SWZ. Przy wypełnianiu JEDZ Wykonawca
może skorzystać z instrukcji jego wypełniania – załącznik nr 11 do SWZ.
b) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, JEDZ składa
każdy z wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz
spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z wykonawców
wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
c) Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów
udostępniających zasoby, składa JEDZ podmiotu udostępniającego zasoby,
potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie

Strona 24 z 37

SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

OZNACZENIE SPRAWY: BI.ROZ.2812.4.2022.AG

12.2.2

12.2.3

12.2.4

12.2.5
12.2.6

12.2.7

12.3

warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim wykonawca powołuje się na
jego zasoby.
2) wstępnym oświadczeniu dotyczącym przesłanek wykluczenia z postępowania na
podstawie art. 5k Rozporządzenia 833/2014 oraz art. 7 ust. 1 ustawy o szczególnych
rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących
ochronie bezpieczeństwa narodowego zgodny w treści z Załącznikiem nr 3A do SWZ
aktualne na dzień składania ofert, tymczasowo zastępujące wymagane przez
Zamawiającego podmiotowe środki dowodowe:
a) w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie
składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie zgodny w treści
z Załącznikiem nr 3A do SWZ.
b) w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających
zasoby Wykonawca składa oświadczenie zgodne w treści z Załącznikiem Nr 3B do SWZ
podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego
podmiotu z postępowania.
Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o
Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru w celu potwierdzenia, że osoba
działająca w imieniu wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania. Wykonawca nie jest
zobowiązany do złożenia tych dokumentów, jeżeli zamawiający może je uzyskać za pomocą
bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, a wykonawca wskazał dane umożliwiające dostęp
do tych dokumentów. Niniejszy zapis dotyczy także podmiotów udostępniających zasoby na
zasadach określonych w art. 118 ustawy Pzp;
Pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania
wykonawcy, jeżeli w imieniu wykonawcy działa osoba, której umocowanie do jego
reprezentowania nie wynika z dokumentów, o których mowa w pkt 12.2.2. Niniejszy zapis
dotyczy także podmiotów udostępniających zasoby na zasadach określonych w art. 118 ustawy
Pzp;
Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia - w przypadku składania oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia – ewentualnie umowę o współdziałaniu, z której będzie wynikać
przedmiotowe pełnomocnictwo. Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania
Wykonawców w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy;
Dokument potwierdzający wniesienie wadium w przypadku wnoszenia wadium w formie
niepieniężnej;
W przypadku, gdy Wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających
zasoby, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania 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, zgodnie z załącznikiem nr 9 do SWZ
W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w odniesieniu do
warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia,
oświadczenie z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy, usługi wykonają
poszczególni wykonawcy zgodnie z załącznikiem nr 10 do SWZ

Wykaz podmiotowych środków dowodowych potwierdzających brak podstaw wykluczenia wykonawcy
z udziału w postępowaniu.
12.3.1 informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie:
a) art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy Pzp,
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b) art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, dotyczącej orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie
publiczne tytułem środka karnego,
sporządzona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem;
12.3.2 oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do
tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji
i konsumentów (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 275), 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;
12.3.3 odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o
Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzona nie wcześniej
niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub
ewidencji;
12.3.4 oświadczenie wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu JEDZ, w zakresie
podstaw wykluczenia z postępowania, o których mowa w:
a) art. 108 ust. 1 pkt 3 ustawy,
b) art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy, dotyczących orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie
publiczne tytułem środka zapobiegawczego,
c) art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, dotyczących zawarcia z innymi wykonawcami porozumienia
mającego na celu zakłócenie konkurencji,
d) art. 108 ust. 1 pkt 6 ustawy,
e) art. 109 ust. 1 pkt 5, 7, 8, 10 ustawy.
12.3.5 informacja z Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych, w zakresie art. 108 ust. 2
ustawy, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do tego rejestru, sporządzona nie wcześniej
niż 3 miesiące przed jej złożeniem;
12.3.6 oświadczenie wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu wstępnym, w
zakresie podstaw wykluczenia z postępowania, o których mowa w:
a) 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), w brzmieniu nadanym rozporządzeniem Rady (UE) 2022/576
w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w
związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 111 z
8.4.2022, str. 1),
b) 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).
UWAGA:
Zamawiający żąda od wykonawcy przedstawienia podmiotowych środków dowodowych, o których mowa
w pkt 12.3.1, 12.3.3, 12.3.4, 12.3.5 i 12.3.6 dotyczących podmiotów udostępniających zasoby na zasadach
określonych w art. 118 ustawy, potwierdzających, że nie zachodzą wobec tych podmiotów podstawy
wykluczenia z postępowania.
12.4

Wykaz podmiotowych środków dowodowych potwierdzających spełnianie przez Wykonawcę
warunków udziału w postępowaniu:
12.4.1 wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 10 lat, a jeżeli
okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju,
wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały
wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały
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12.4.2

wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty
sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli
wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne
odpowiednie dokumenty;
Okres 10 lat liczy się wstecz od dnia w którym upływa termin składania ofert.
wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w
szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami
budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień,
doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także
zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi
osobami;

Propozycję wzorów oświadczeń wymienionych w punktach 12.3.2, 12.3.4 i 12.3.6 oraz 12.4. Zamawiający
przekaże Wykonawcy wraz z wezwaniem do ich złożenia.
12.5

Środki dowodowe na potwierdzenie, że oferowane dostawy/usługi/roboty budowlane spełniają
określone przez Zamawiającego wymagania, cechy lub kryteria:
Zamawiający nie przewiduje obowiązku składania przedmiotowych środków dowodowych.

12.6

Terminy składania oferty oraz oświadczeń lub dokumentów:
12.6.1 Ofertę (dokumenty wymienione w pkt 12.1.1) oraz oświadczenia lub dokumenty określone w pkt
12.2 SWZ Wykonawca jest zobowiązany złożyć w terminie określonym w pkt 16.1 SWZ;
12.6.2 oświadczenia lub dokumenty określone w pkt 12.3 i 12.4 SWZ Wykonawca jest zobowiązany
złożyć na wezwanie Zamawiającego przy pomocy Platformy. Zamawiający przed udzieleniem
zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w
wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia, podmiotowych
środków dowodowych.

13. OFERTA WSPÓLNA
Zamawiający dopuszcza możliwość składania oferty przez dwóch lub więcej Wykonawców (w ramach oferty
wspólnej w rozumieniu art. 58 ustawy Pzp) pod warunkiem, że taka oferta spełniać będzie następujące
wymagania:
13.1 Wykonawcy występujący wspólnie są zobowiązani do ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania
ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie
przedmiotowego zamówienia publicznego.
13.2 Wszelka korespondencja prowadzona będzie przez Zamawiającego wyłącznie z pełnomocnikiem, którego
adres należy wpisać w Formularzu oferty.
13.3 Pełnomocnictwo lub inny dokument (np. umowa konsorcjum) z którego wynika takie pełnomocnictwo
należy złożyć razem z ofertą.
13.4 Każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie składa: JEDZ aktualny na dzień składania
ofert, celem wstępnego potwierdzenia, że każdy z Wykonawców ubiegających się wspólnie o zamówienie
nie podlega wykluczeniu z postępowania oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu określone w SWZ
w zakresie, w którym każdy z nich wykazuje brak podstaw wykluczenia z postępowania oraz spełnia
warunki udziału w postępowaniu oraz wstępne oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z
postępowania na podstawie art. 5k Rozporządzenia 833/2014 oraz art. 7 ust. 1 ustawy o szczególnych
rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie
bezpieczeństwa narodowego.
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13.5

13.6

13.7

13.8

13.9

Każdy z Wykonawców występujących wspólnie obowiązany jest do wykazania braku podstaw do
wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. W takim przypadku oświadczenia lub
dokumenty wymienione w pkt 12.3 SWZ składa każdy z Wykonawców występujących wspólnie.
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z
wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są
wymagane. W takiej sytuacji wykonawcy są zobowiązani dołączyć do oferty oświadczenie (załącznik nr 10
do SWZ), z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy usługi wykonają poszczególni wykonawcy.
Wspólnicy spółki cywilnej są traktowani jak Wykonawcy składający ofertę wspólną i mają do nich
zastosowanie zasady określone w niniejszym rozdziale. Spółka cywilna ubiegająca się o zamówienie musi
wyznaczyć pełnomocnika do jej reprezentowania. Ustawowe zasady reprezentacji spółki cywilnej
zezwalające każdemu wspólnikowi na jej reprezentowanie w takich granicach, w jakich jest uprawniony
do prowadzenia jej spraw, nie spełniają bowiem wymogu z art. 58 ust. 2 ustawy,
W przypadku Wykonawców składających ofertę wspólną wynagrodzenie należne Wykonawcy wpłacane
będzie na konto podmiotu zwanego Liderem, wskazanego wspólnie przez podmioty występujące jako
Wykonawca.
Zamawiający nie określił odmiennych wymagań związanych z realizacją zamówienia w odniesieniu do
Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

14. WYKONAWCA ZAGRANICZNY
14.1

14.2

14.3

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast:
14.1.1 informacji z Krajowego Rejestru Karnego, o której mowa w pkt 12.3.1 SWZ– 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
12.3.1 SWZ.
14.1.2 informacji z Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych, o której mowa w pkt 12.3.5 SWZ
- składa informację z odpowiedniego rejestru zawierającego informacje o jego beneficjentach
rzeczywistych albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany
przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub
miejsce zamieszkania, określający jego beneficjentów rzeczywistych.
14.1.3 odpisu albo informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o
Działalności Gospodarczej, o których mowa w pkt 12.3.3 SWZ – składa dokument lub dokumenty
wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające
odpowiednio, że 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.
Dokument, o którym mowa w pkt 14.1.1 SWZ, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed
jego złożeniem. Dokumenty, o których mowa w pkt 14.1.2 i 14.1.3 powinny być wystawione nie wcześniej
niż 3 miesiące przed ich złożeniem.
Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów,
o których mowa w pkt 14.1 SWZ, lub gdy dokumenty te nie odnoszą się do wszystkich przypadków, o
których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4, 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,
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notariuszem, organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę
lub miejsce zamieszkania wykonawcy. Przepis pkt 14.2 stosuje się.

15. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
Wykonawca jest związany ofertą 120 dni od dnia upływu terminu składania ofert tj. do dnia 10.01.2023 r., przy
czym pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert.

16. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT
16.1
16.2

16.3
16.4

16.5

16.6

16.7
16.8
16.9
16.10
16.11

16.12

16.13
16.14

Ofertę oraz dokumenty lub oświadczenia składane razem z ofertą należy złożyć za pośrednictwem
Platformy, do dnia 13.09.2022 r. do godz. 11.00
Celem złożenia oferty oraz dokumentów lub oświadczeń składanych razem z ofertą, Wykonawca korzysta
z opcji „Zgłoś udział w postępowaniu”, a następnie wypełnia wszystkie wymagane pola, zaznacza właściwe
opcje oraz załącza pliki, w szczególności pliki Formularza oferty, oświadczeń, dokumentów. Zamawiający
zaleca aby poszczególne pliki były opatrywane nazwą umożliwiającą ich identyfikację, np.: „oferta”, „JEDZ”
itd. Szczegółowy sposób złożenia oferty zawiera Instrukcja oferenta dostępna na Platformie.
Pliki stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa muszą spełniać wymogi pkt 11.16 SWZ.
Celem złożenia oferty Wykonawca zobowiązany jest pobrać plik zawierający wszystkie pliki składające się
na ofertę, zapisać go na dysku. Następnie uruchomić program do podpisu elektronicznego, podpisać
zapisany plik generując plik z rozszerzeniem .xades. Plik ten następnie należy wysłać na Platformę.
Złożenie podpisanej oferty odbywa się po użyciu opcji „Podpisz ofertę”. Szczegółowy sposób podpisania
oferty zawiera Instrukcja oferenta dostępna na Platformie.
Ofertę przesłaną z pominięciem pkt 16.4 powyżej Zamawiający będzie traktował jako niezłożoną ze
względu na brak jej integralności, o której mowa w § 11 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów dnia 30
grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych
dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego lub konkursie.
Oferty oraz dokumentów lub oświadczeń składanych razem z ofertą nie należy szyfrować – załączone pliki
są automatycznie szyfrowane po zamieszczeniu ich na Platformie i do upływu terminu składania ofert są
one niewidoczne zarówno dla Zamawiającego, jak i dla innych Wykonawców.
Wykonawca może wycofać złożoną ofertę przed upływem terminu składania ofert. Celem wycofania
oferty Wykonawca postępuje zgodnie z treścią pkt 11.7 SWZ.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 13.09.2022 r. o godzinie 12.00.
Otwarcie ofert następuje poprzez użycie Platformy i dokonywane jest poprzez odszyfrowanie i otwarcie
ofert za pomocą Platformy.
Zamawiający, najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępni na stronie internetowej prowadzonego
postępowania informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
Zamawiający, niezwłocznie po otwarciu ofert, udostępni 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.
W przypadku awarii Platformy, która spowoduje brak możliwości otwarcia ofert w terminie określonym
przez Zamawiającego, otwarcie ofert nastąpi niezwłocznie po usunięciu awarii. Zamawiający poinformuje
o zmianie terminu otwarcia ofert na stronie internetowej prowadzonego postępowania.
Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
Zamawiający nie bierze odpowiedzialności za skutki braku zachowania któregokolwiek z wymogów
określonych powyżej, w szczególności określonego w pkt 16.3 i 16.4 SWZ.
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17. KRYTERIA ORAZ SPOSÓB OCENY OFERT
17.1
17.2

Ocenie będą podlegały oferty ważne tj. oferty niepodlegające odrzuceniu.
Oferty oceniane będą na podstawie następujących kryteriów:
Kryterium

Waga kryterium

Cena

60

Doświadczenie osoby wskazanej do pełnienia funkcji kierownika budowy

20

Okres gwarancji

20

17.3

Ocena ofert zostanie dokonana wg poniższego wzoru:
P = Pc + Pd + Pg
gdzie:
P – łączna liczba punktów przyznanych badanej ofercie
Pc – liczba punktów w kryterium „cena”
Pd – liczba punktów w kryterium „doświadczenie osoby wskazanej do pełnienia funkcji kierownika
budowy”
Pg - liczba punktów w kryterium „okres gwarancji”

17.4

Ocena w poszczególnych kryteriach dokonywana będzie na poniższych zasadach:
17.4.1 Każda z ważnych ofert będzie punktowana w kryterium „cena” poprzez porównanie ceny brutto
oferty badanej do ceny brutto najniższej ze wszystkich ważnych ofert, wg poniższego wzoru:

Pc =
Pc -

Cn
 60 , gdzie
Cb

ilość punktów za kryterium cena,

C n - cena brutto najniższa spośród wszystkich ofert podlegających ocenie,
C b - cena brutto oferty badanej
17.4.2

Kryterium „doświadczenie osoby wskazanej do pełnienia funkcji kierownika budowy” będzie
rozpatrywane na podstawie:
− deklaracji Wykonawcy określonej w ust. 6 „formularza ofertowego” dot. doświadczenia osoby
wskazanej do pełnienia funkcji kierownika budowy,
− oraz na podstawie złożonego wraz z ofertą Formularza „Kryterium oceny ofert Doświadczenie osoby wskazanej do pełnienia funkcji kierownika budowy”.
W celu uzyskania punktów w kryterium „Doświadczenie zawodowe osoby wskazanej do pełnienia
funkcji Kierownika Budowy” Wykonawca może podać osobę, która wykaże się większą liczbą
robót budowlanych, na których pełniła funkcję kierownika budowy lub kierownika robót, w
okresie dłuższym niż wymagane min. 3 lata, na obiektach wymienionych w „Warunku I” z
wyłączeniem wymagań z punktów A i B tego warunku. Ilość punktów za „doświadczenie osoby
wskazanej do pełnienia funkcji kierownika budowy” zostanie przyznana w następujący sposób:
Doświadczenie w pełnieniu funkcji kierownika budowy lub kierownika robót,
w wymaganym czasie co najmniej 3-letniego doświadczenia, podczas 1
roboty budowlanej na obiektach wymienionych w „Warunku I” z
wyłączeniem wymagań z punktów A i B tego warunku.
Doświadczenie w pełnieniu funkcji kierownika budowy lub kierownika robót,
w wymaganym czasie co najmniej 3-letniego doświadczenia, podczas 2 robót
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budowlanych na obiektach wymienionych w „Warunku I” z wyłączeniem
wymagań z punktów A i B tego warunku.
Doświadczenie w pełnieniu funkcji kierownika budowy lub kierownika robót,
w wymaganym czasie co najmniej 3-letniego doświadczenia, podczas 3 robót
budowlanych na obiektach wymienionych w „Warunku I” z wyłączeniem
wymagań z punktów A i B tego warunku.
Doświadczenie w pełnieniu funkcji kierownika budowy lub kierownika robót,
w wymaganym czasie co najmniej 3-letniego doświadczenia, podczas 4 robót
budowlanych na obiektach wymienionych w „Warunku I” z wyłączeniem
wymagań z punktów A i B tego warunku.
Doświadczenie w pełnieniu funkcji kierownika budowy lub kierownika robót,
w wymaganym czasie co najmniej 3-letniego doświadczenia, podczas 5 robót
budowlanych (lub więcej) na obiektach wymienionych w „Warunku I” z
wyłączeniem wymagań z punktów A i B tego warunku.

Pd=10 pkt

Pd=15 pkt

Pd=20 pkt

UWAGA:
− W przypadku pełnienia funkcji Kierownika Budowy lub Kierownika Robót na kilku obiektach
jednocześnie w tym samym okresie kalendarzowym, okresy doświadczenia nie sumują się
− W sytuacji, gdy Wykonawca w formularzu „Oferta” nie zaznaczy
żadnej z pięciu opcji
doświadczenia w pełnieniu funkcji kierownika budowy oraz nie złoży Formularza „Kryterium
oceny ofert - Doświadczenie osoby wskazanej do pełnienia funkcji kierownika budowy” lub
złoży formularz niezawierający niezbędnych informacji, Zamawiający przyjmie, że osoba
spełnia „Warunek II” pkt 1 udziału w postępowaniu, wówczas Wykonawca otrzyma 0 pkt.
− Informacje wskazane w „formularzu ofertowym” w zakresie kryterium doświadczenie
kierownika budowy oraz w formularzu kryterium oceny ofert „Doświadczenie osoby
wskazanej do pełnienia funkcji kierownika budowy” - nie stanowią dokumentu składanego w
celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, a tym samym nie stosuje
się tu art. 126 ust. 1 i art. 128 ust. 1 ustawy Pzp.
− Osoba wskazana jako kierownik budowy w formularzu ofertowym i formularzu kryterium
oceny ofert, musi być również wskazana do pełnienia tej funkcji w wykazie osób,
skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego. W przypadku, gdyby
na skutek czynności weryfikacyjnych podejmowanych m.in. w zakresie procedury składania
podmiotowych środków dowodowych z art. 126 ust. 1 lub ich złożenia, poprawienia lub
uzupełninia z art. 128 ust. 1, doszło do następczej zmiany osoby kierownika budowy w
wykazie osób w stosunku do osoby wskazanej w formularzu oferty, nowa osoba będzie brana
pod uwagę jedynie w kontekście potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunku
udziału w postępowaniu, ale już nie w kontekście kryteriów oceny ofert. Oznacza to, że oferta
taka ostatecznie nie otrzyma punktów w kryterium Doświadczenie osoby wskazanej do
pełnienia funkcji kierownika budowy (bez względu na fakt, czy nowa osoba posiada wyższe
niż minimalne wymagane doświadczenie przedmiotowo i ilościowo adekwatne do opisu
kryterium oraz do doświadczenia pierwotnie wskazanych osób). W takiej sytuacji
Zamawiający przyzna badanej ofercie 0 punktów w kryterium Doświadczenie osoby
wskazanej do pełnienia funkcji kierownika budowy i dokona aktualizacji rankingu ofert
sporządzonego celem wyboru oferty najkorzystniejszej w rozumieniu 139 ust. 1 pzp.
− W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający dopuszcza zmianę osoby wskazanej do pełnienia
funkcji Kierownika Budowy pod warunkiem, że nowo wprowadzona osoba będzie posiadać
kwalifikacje i doświadczenie nie mniejsze niż wymagane w SWZ, z zastrzeżeniem przypadku,
gdy Wykonawca otrzymał w kryterium oceny ofert punkty za doświadczenie zawodowe osoby
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wskazanej do pełnienia funkcji kierownika budowy. W tej sytuacji nowo wprowadzona osoba
musiałaby uzyskać liczbę punktów nie mniejszą niż osoba wskazana na etapie postępowania
przetargowego.
17.4.3

Każda z ważnych ofert będzie punktowana w kryterium „Okres gwarancji” poprzez przyznanie
punktów, na podstawie deklaracji Wykonawcy zawartej, w formularzu ofertowym, w zakresie
udzielonego okresu gwarancji wyrażony w postaci całkowitej liczby lat – 5, 6 lub 7. Zamawiający
ustala minimalny wymagany okres gwarancji na 5 lat, licząc od daty odbioru końcowego
przedmiotu umowy, maksymalny na okres 7 lat.
Kryterium okresu gwarancji rozpatrywane będzie według następujących zasad:
a) w przypadku deklaracji udzielenia gwarancji na okres 5 lat, licząc od daty odbioru
końcowego przedmiotu umowy - Wykonawca otrzyma: Pg = 0 punktów
b) w przypadku deklaracji udzielenia gwarancji na okres 6 lat - Wykonawca otrzyma: Pg = 10
punktów,
c) w przypadku deklaracji udzielenia gwarancji na okres 7 lat - Wykonawca otrzyma: Pg = 20
punktów,

17.5

17.6

W przypadku nie wskazania w ofercie okresu oferowanej gwarancji Zamawiający przyjmie, iż
Wykonawca oferuje najkrótszy okres gwarancji tj. 5 lat.
W przypadku, jeżeli Wykonawca zadeklaruje okres gwarancji krótszy niż 5 lat, licząc od daty
odbioru końcowego przedmiotu umowy, wówczas oferta Wykonawcy może zostać odrzucona.
Jeżeli Wykonawca wskaże okres gwarancji dłuższy niż 7 lat do oceny ofert zostanie przyjęty okres
gwarancji 7 lat i taki zostanie uwzględniony w umowie.
Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w SWZ.
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która łącznie (suma punktów przyznanych we wszystkich
kryteriach oceny ofert) uzyska największą liczbę punktów obliczonych zgodnie z wzorem określonym w
pkt 17.3 SWZ.
Obliczenia dokonywane będą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

18. ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY
18.1

18.2
18.3
18.4

Wykonawca, przed podpisaniem umowy, zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego
wykonania umowy, na sumę stanowiącą 5% całkowitej ceny brutto podanej w ofercie. Zabezpieczenie
można wnieść w jednej lub w kilku następujących formach:
18.1.1 pieniądzu;
18.1.2 poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z
tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym;
18.1.3 gwarancjach bankowych;
18.1.4 gwarancjach ubezpieczeniowych;
18.1.5 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.
Zamawiający nie wyraża zgody na wniesienie zabezpieczenia w formach wskazanych w art. 450 ust. 2
ustawy Pzp
Zamawiający nie wyraża zgody na tworzenie zabezpieczenia przez potrącenia z należności za częściowo
wykonane świadczenia.
Dokument potwierdzający wniesienie zabezpieczenia w jednej z form wymienionych
w pkt 18.1.2-18.1.5 SWZ musi być przekazany Zamawiającemu w formie oryginału.
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18.5

18.6

18.7

18.8

W przypadku składania przez Wykonawcę zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie
poręczenia lub gwarancji, dokument ten powinien być sporządzony zgodnie obowiązującym prawem i
winien zawierać w swej treści:
18.5.1 nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji/poręczenia tj.: Państwowe
Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, ul. Żelazna 59A, 00-848 Warszawa,
gwaranta/poręczyciela oraz wskazanie ich siedzib,
18.5.2 określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją (dokładne określenie nazwy
zamówienia),
18.5.3 kwotę zobowiązania,
18.5.4 termin ważności,
18.5.5 zobowiązanie do zapłaty kwoty gwarancji niezwłocznie od dnia przekazania żądania wypłaty,
18.5.6 zawierająca zapisy „nieodwołalna”, „bezwarunkowa”, „płatna na każde żądanie”
18.5.7 zobowiązanie gwaranta do zapłaty kwoty gwarancji/poręczenia na każde pisemne żądanie
Zamawiającego.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do akceptacji projektu w/w dokumentu.
Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy
Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w
Warszawie, ul. Zarzecze 13 B, 03-194 Warszawa, Nr rachunku 43 1130 1017 0020 1510 6790 0007.
Jeżeli zabezpieczenie należytego wykonania umowy wniesiono w pieniądzu, Zamawiający przechowa je
na oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiający zwróci zabezpieczenie należytego wykonania
umowy wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym będzie ono
przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew
pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy.
Termin i zasady zwrotu lub zwolnienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy określone zostały we
Wzorze umowy.

19. FORMALNOŚCI KONIECZNE DO ZAWARCIA UMOWY
19.1

19.2
19.3

Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza jest zobowiązany do podpisania
umowy zgodnej ze wzorem załączonym do SWZ, w terminie nie krótszym niż 10 dni od dnia przesłania
zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.
Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem wyżej
wskazanego terminu na zasadach określonych w art. 264 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy Pzp.
Przed podpisaniem umowy Wykonawca, którego oferta uznana zostanie za najkorzystniejszą,
zobowiązany będzie do:
1) wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy,
2) złożenia umowy, polisy lub innego dokumentu ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w
zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem umowy na kwotę nie
mniejszą niż: 10 mln zł.
3) złożenia dokumentów i oświadczeń dotyczących osoby wskazanej do kierowania robotami objętymi
umową oraz dokumentów potwierdzających posiadanie przez tą osobę odpowiednich uprawnień i
kwalifikacji (tj. kserokopie uprawnień oraz zaświadczeń o przynależności do właściwej izby samorządu
zawodowego – aktualne na dzień zawierania umowy, podpisane za zgodność z oryginałem przez
osoby upoważnione),
4) złożenia wykazu podwykonawców – w przypadku zamiaru powierzenia części zamówienia
podwykonawcom,
5) złożenia kosztorysu ofertowego sporządzonego metodą szczegółową,
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19.4

19.5

19.6

19.7

19.8

19.9

6) przedłożenia harmonogramu rzeczowo-finansowego, przygotowanego w uzgodnieniu z
Zamawiającym, Inspektorem Nadzoru i Użytkownikiem (Administratorem drogi wodnej tj. RZGW w
Białymstoku),
7) dostarczenia pełnomocnictwa dla osób podpisujących umowę, jeśli ich umocowanie do podpisania
umowy nie wynika z dokumentów załączonych do oferty.
W przypadku wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o
udzielenie zamówienia publicznego (Konsorcjum), Zamawiający żąda przed podpisaniem umowy w
sprawie zamówienia publicznego przedłożenia kopii umowy regulującej współpracę wykonawców. Zaleca
się, aby umowa zawierała co najmniej następujące postanowienia:
− określenie celu i przedmiotu umowy,
− wskazanie lidera do reprezentowania Wykonawców,
− oznaczenie czasu trwania umowy, obejmującego okres realizacji przedmiotu zamówienia w
niniejszym postępowaniu oraz okres rękojmi lub gwarancji,
− określenie wspólnej i solidarnej odpowiedzialności Wykonawców względem Zamawiającego w
zakresie wykonania przedmiotu zamówienia,
− określenie zakresu przedmiotu zamówienia, realizowanego przez każdego z Wykonawców.
Najpóźniej w dniu podpisania umowy Wykonawca przedłoży Zamawiającemu oświadczenie, że osoby,
wykonujące wskazane przez Zamawiającego czynności w pkt 4.13 SWZ zatrudnione są na podstawie
umowy o pracę.
W zawiadomieniu wysłanym do Wykonawcy, którego oferta uznana zostanie za najkorzystniejszą,
Zamawiający określi termin i miejsce złożenia w/w dokumentów i oświadczeń oraz poinformuje o
formalnościach związanych z podpisaniem umowy o treści zgodnej ze wzorem załączonym do SWZ.
Umowa zostanie uzupełniona o zapisy wynikające z treści złożonej oferty.
Dwukrotne niestawienie się w wyznaczonym terminie do podpisania umowy uznaje się za uchylenie się
od zawarcia umowy. Za uchylanie się od podpisania umowy zamawiający uzna również sytuację, w której
wykonawca, nie dopełni formalności wymaganych przed podpisaniem umowy, o których mowa w pkt
19.3-19.5 co spowoduje, że zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stanie się niemożliwe z
przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
Jeżeli okaże się, że Wykonawca, którego oferta została wybrana, będzie uchylał się od zawarcia umowy,
Zamawiający może dokonać ponownego badania i oceny ofert spośród ofert pozostałych w postępowaniu
wykonawców oraz wybrać najkorzystniejszą albo unieważnić postępowanie.
Umowa zostanie sporządzona w 4 egzemplarzach — 1 dla Wykonawcy, a 3 dla Zamawiającego

20. UMOWA
20.1
20.2

20.3

Umowa zostanie zawarta według Wzoru umowy, stanowiącego Załącznik Nr 8 do SWZ.
Wykonawca akceptuje treść Wzoru umowy na wykonanie przedmiotu zamówienia, stanowiący Załącznik
Nr 8 do SWZ, oświadczeniem zawartym w treści Formularza oferty. Postanowienia umowy ustalone we
Wzorze nie podlegają zmianie przez Wykonawcę. Przyjęcie przez Wykonawcę postanowień Wzoru umowy
stanowi jeden z wymogów ważności oferty.
Na podstawie art. 455 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający informuje, że przewiduje możliwość zmian
postanowień zawartej umowy w przypadkach określonych w § 12 Wzoru umowy.

21. PODWYKONAWSTWO
21.1

Wykonawca może powierzyć wykonanie Podwykonawcy tych części zamówienia, które nie zostały
zastrzeżone w pkt 4.17 SWZ jako kluczowe części zadania.
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21.2

21.3

21.4

21.5

21.6

21.7
21.8

Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę, w ofercie, części zamówienia, których wykonanie
zamierza powierzyć podwykonawcom, oraz podania nazw ewentualnych podwykonawców, jeżeli są już
znani.
Z uwagi na to, że roboty budowlane będące przedmiotem zamówienia, mają być wykonane w miejscu
podlegającym bezpośredniemu nadzorowi Zamawiającego, Zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem
do wykonania zamówienia wykonawca podał nazwy, dane kontaktowe oraz przedstawicieli,
podwykonawców zaangażowanych w takie roboty budowlane lub usługi, jeżeli są już znani. Wykonawca
zawiadamia zamawiającego o wszelkich zmianach w odniesieniu do informacji, o których mowa w zdaniu
pierwszym, w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazuje wymagane informacje na temat nowych
podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację robót budowlanych lub
usług.
Zamawiający żąda informacji, o których mowa powyżej:
1) dotyczących dalszych podwykonawców, lub
2) dotyczących dostawców uczestniczących w wykonaniu zamówienia na roboty budowlane.
Zamawiający nie będzie badać, czy nie zachodzą wobec podwykonawcy niebędącego podmiotem
udostępniającym zasoby podstawy wykluczenia określone w pkt 8 SWZ z wyjątkiem okoliczności
wskazanych w pkt 8.1.3 SWZ dotyczących art. 5k ust. 1 Rozporządzenia Rady (UE) 2022/576 z dnia 8
kwietnia 2022 r. w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków
ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L
111/1 z 8.4.2022), tj. przypadku podwykonawców, gdy przypada na nich ponad 10 % wartości
zamówienia.
Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca
powoływał się, na zasadach określonych w art. 118 ust. 1, w celu wykazania spełniania warunków udziału
w postępowaniu, wykonawca jest obowiązany wykazać zamawiającemu, że proponowany inny
podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na
którego zasoby wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. Przepis art.
122 ustawy Pzp stosuje się odpowiednio.
Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy z odpowiedzialności
za należyte wykonanie tego zamówienia.
Szczegółowe postanowienia w zakresie podwykonawstwa określone zostały w §4 wzoru umowy.

22. ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ
22.1

22.2

22.3
22.4

Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł
lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp, przysługują
środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale IX ustawy Pzp, na zasadach i w terminach określonych dla
wartości zamówienia równej lub przekraczającej kwoty określone w przepisach określonych w art. 3 ust.
1 pkt 1 ustawy Pzp. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie
zamówienia oraz dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której
mowa w art. 469 pkt 15, oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców.
Środkami ochrony prawnej, o których mowa w pkt 22.1 SWZ są:
22.2.1 Odwołanie.
22.2.2 Skarga do sądu.
Kwestie dotyczące odwołania uregulowane są w art. 513 – 578 ustawy Pzp.
Na orzeczenie Izby oraz postanowienie Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1, stronom oraz
uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. Kwestie dotyczące skargi do sądu
regulowane są w art. 579 – 590 ustawy Pzp.
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23. INFORMACJE POUFNE
23.1

23.2

23.3

Zgodnie z art. 18 ust. 4 ustawy Pzp, Zamawiający informuje, że za poufne uważa się wszystkie informacje
stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa Zamawiającego. Takie informacje podlegają ochronie zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
W przypadku, w którym w postępowaniu Zamawiający będzie przekazywał informacje poufne, nie zostaną
one zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego. Informacje poufne zostaną przekazane
Wykonawcy w jeden z następujących sposobów:
23.2.1 Osobiście w siedzibie Zamawiającego po uprzednim wyznaczeniu przez Zamawiającego
konkretnego miejsca, daty i godziny odbioru.
23.2.2 Przez posłańca na adres wskazany przez Wykonawcę.
23.2.3 Za pośrednictwem Platformy.
Przekazanie informacji poufnych Zamawiający może uzależnić od dopełnienia przez Wykonawcę
stosownych formalności (np. podpisanie przez należycie umocowanego przedstawiciela Wykonawcy
zobowiązania do zachowania poufności).

24. WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW
Integralną część SWZ stanowią załączniki:
1)

Załącznik Nr 1

-

Wzór Formularza ofertowego

2)

Załącznik Nr 2

-

Formularz kryterium oceny ofert „Doświadczenie osoby wskazanej do
pełnienia funkcji kierownika budowy”

3)

Załącznik Nr 3
Załącznik Nr 3A

-

Załącznik Nr 3B

-

Wzór Jednolitego Europejskiego Formularza Zamówienia
Oświadczenie wstępne Wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia z
postępowania na podstawie art. 5k Rozporządzenia 833/2014 oraz art. 7 ust.
1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu
agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego
Oświadczenie wstępne podmiotu udostępniającego zasoby dotyczące
przesłanek wykluczenia z postępowania na podstawie art. 5k Rozporządzenia
833/2014 oraz art. 7 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie
przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie
bezpieczeństwa narodowego

4)

Załącznik Nr 4

-

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

5)

Załącznik Nr 5

-

Dokumentacja projektowa

6)

Załącznik Nr 6

-

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych

7)

Załącznik Nr 7

-

Przedmiary robót

8)

Załącznik Nr 8

-

Wzór umowy

9)

Załącznik Nr 9

-

Wzór zobowiązania podmiotu trzeciego

10)

Załącznik Nr 10

-

Oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni wykonawcy

11)

Załącznik Nr 11

-

Instrukcja wypełnienia JEDZ

12)

Załącznik nr 12

-

Kosztorys ofertowy w formacie Excel
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