
      

 

 SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (dalej SWZ)  

NR DZP1/zp/14/2021 

dla zamówienia o wartości mniejszej od progów unijnych określonych w art. 3 

ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych. 

 

 

 

 

 

 

Zamawiający:         

 

 

Zakład Unieszkodliwiania 

Odpadów Komunalnych RUDNO 

Sp. z o.o. 

14-100 Ostróda 

Rudno 17 

tel. 89 644 12 44 

 

 

„Budowa podkwatery III.2 składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i 

obojętne ” 

 

 

 

 

 

 

Zatwierdzam SWZ 
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Kierownik Zamawiającego  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca. 
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1. Nazwa oraz adres zamawiającego, Numer telefonu, adres poczty 

elektronicznej oraz strony internetowej prowadzonego postępowania 

 

Zamawiający: Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych RUDNO  Sp. z o o. 

Reprezentowany przez Prezesa Zarządu Leszka Rochowicza, Rudno 17, 14-100 Ostróda,  

tel. (89) 644 12 44, NIP 741-207-49-97 

Adres poczty elektronicznej: zamowienia@zuokrudno.pl 

Adres strony internetowej prowadzonego postępowania: 

https://zuokrudno.ezamawiajacy.pl/app/login oraz strona www.zuokrudno.pl 

 

Postępowanie prowadzone jest zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2019 r. - Prawo 

zamówień publicznych (dalej Pzp) (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 ze zm.). 

 

2.ADRES STRONY INTERNETOWEJ, NA KTÓREJ UDOSTĘPNIANE BĘDĄ ZMIANY 

I WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ ORAZ INNE DOKUMENTY ZAMÓWIENIA 

BEZPOŚREDNIO ZWIĄZANE Z POSTĘPOWANIEM O UDZIELENIE 

ZAMÓWIENIA. 

2.1 Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia i w konkursie, w tym 

składanie ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub 

konkursie, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń 

między zamawiającym a wykonawcą, z uwzględnieniem wyjątków określonych w 

ustawie p.z.p., odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Przez 

środki komunikacji elektronicznej rozumie się środki komunikacji elektronicznej 

zdefiniowane w ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą 

elektroniczną (Dz. U. z 2020 r. poz. 344).  

2.2 Ofertę, oświadczenia, o których mowa w art. 125 ust. 1 p.z.p., podmiotowe środki 

dowodowe, pełnomocnictwa, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby 

sporządza się w postaci elektronicznej, w ogólnie dostępnych formatach danych, 

w szczególności w formatach .txt, .rtf, .pdf, .doc, .docx, .odt1. Ofertę, a także 

oświadczenie o jakim mowa w punkcie 10 SWZ składa się, pod rygorem 

nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej 

podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.  

2.3  Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski lub informacje Wykonawcy 

przekazują: 

1) drogą elektroniczną: zamowienia@zuokrudno.pl ;poprzez Platformę, 

dostępną pod adresem: https://zuokrudno.ezamawiajacy.pl/app/login 

 

2.4 Rejestracja na Platformie, w tym złożenie oferty w formie elektronicznej, wymaga 

utworzenia darmowego konta na platformie 

https://oneplace.marketplanet.pl/poczatek 

 

2.5  Rejestracja i korzystanie z Platformy Marketplanet 

1.1 Zgłoszenie do postępowania wymaga zalogowania Wykonawcy do Systemu na 

subdomenie; https://zuokrudno.ezamawiajacy.pl/app/login lub 

https://oneplace.marketplanet.pl. 

1.2   Wykonawca po wybraniu opcji „przystąp do postępowania” zostanie 

przekierowany do strony https://oneplace.marketplanet.pl, gdzie zostanie 

powiadomiony o możliwości zalogowania lub do założenia bezpłatnego konta. 

Wykonawca zakłada konto wykonując kroki procesu rejestracyjnego; podaje 

adres e-mail, ustanawia hasło, następnie powtarza hasło, wpisuje kod z 

obrazka, akceptuje regulamin, klika polecenie „zarejestruj się”.  

1.3    Rejestracja Wykonawcy trwa maksymalnie do 2 dni roboczych. W związku z 

tym Zamawiający zaleca Wykonawcom uwzględnienie czasu niezbędnego na 

rejestrację w procesie złożenia Oferty w postaci elektronicznej. Wykonawca 

wraz z potwierdzeniem złożenia wniosku rejestracyjnego otrzyma informacje, 

                                                           

 

https://zuokrudno.ezamawiajacy.pl/app/login
mailto:zamowienia@zuokrudno.pl
https://zuokrudno.ezamawiajacy.pl/app/login
https://oneplace.marketplanet.pl/poczatek
https://zuokrudno.ezamawiajacy.pl/app/login
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o możliwości przyspieszenia procedury założenia konta, wówczas należy 

skontaktować się pod numerem telefonu podanym w ww. potwierdzeniu.  

1.4     Po założeniu konta Wykonawca ma możliwość złożenia Oferty w 

postępowaniu. Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w 

szczególności zawiadomienia oraz informacje, przekazywane są w formie 

elektronicznej za pośrednictwem Platformy Zakupowej. Za datę przekazania 

zaświadczeń oraz informacji przyjmuje się datę ich wysłania za 

pośrednictwem zakładki „Korespondencja”. 

1.5    Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SWZ. 

Wniosek należy przesłać za pośrednictwem Platformy Zakupowej przez opcję 

„Zadaj pytanie” lub przy użyciu zakładki „Korespondencja”:  w celu zadania 

pytania Zamawiającemu, Wykonawca klika lewym przyciskiem myszy klawisz 

ZADAJ PYTANIE. Powoduje to otwarcie okna, w którym należy uzupełnić dane 

Wykonawcy, temat i treść/przedmiot pytania, po wypełnieniu wskazanych pól 

wraz z wymaganym kodem weryfikującym z obrazka Wykonawca klika klawisz 

POTWIERDŹ, wykonawca uzyskuje potwierdzenie wysłania pytania poprzez 

komunikat systemowy_"Pytanie_wysłane".  

1.6  Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie 

treści SWZ. 

Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie 

później niż na 2 dni przed upływem terminu składania odpowiednio ofert, pod 

warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści SWZ wpłynął do zamawiającego 

nie później niż na 4 dni przed upływem terminu składania odpowiednio ofert.  

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

informacje o    dokonaniu modyfikacji SWZ, Zamawiający przekaże 

Wykonawcom wymaga również zainstalowania Java w wersji 1.8.0_65 lub 

nowszej, koniecznie w wersji 32-bitowej, pozwalające na przyjmowanie przez 

użytkownika sesyjnych plików cookie oraz obsługującej szyfrowanie. 

Konieczne jest również dodanie adresu witryny platformy eZamawiający 

(ezamawiający.pl) do wyjątków (exception site list) w Javie. Uwaga: wymaga 

to uprawnień administracyjnych na komputerze. 

1.8     Zainstaluj dedykowany komponent Szafir SDK oraz aplikację Szafir Host, 

który odpowiada za obsługę funkcjonalności podpisu elektronicznego w 

platformie eZamawiający. Rozszerzenie Szafir SDK można pobrać tutaj. Po 

zainstalowaniu rozszerzenia Szafir SDK oraz aplikacji Szafir Host należy 

przeładować bieżącą stronę. 

1.9    Przed uruchomieniem platformy eZamawiający, w pierwszej kolejności 

podłącz czytnik z kartą kryptograficzną do komputera. 

1.10     Informacje dotyczące odpowiedniego przygotowania stanowiska znajdą 

Państwa na stronie: 

1.11   https://oneplace.marketplanet.pl/przygotuj-stanowisko-pc-wykonujac-

ponizsze-kroki 

1.12   Zamawiający zgodnie z § 3 ust. 3 ww. Rozporządzenia, określa 

dopuszczalne formaty przesyłanych danych tj. plików o wielkości do 100 MB w 

txt, rtf, pdf ,xps, odt, ods, odp, doc, xls, ppt, docx, xlsx, pptx, csv, jpg, jpeg, 

tif, tiff, geotiff, png, svg, wav, mp3, avi, mpg, mpeg, mp4, m4a, mpeg4, ogg, 

ogv, zip, tar, gz, gzip, 7z, html, xhtml, css, xml, xsd, gml, rng, xsl, xslt, TSL, 

XMLsig, XAdES, CAdES, ASIC, XMLenc. 

1.13   Zamawiający zgodnie z § 3 ust. 3 ww. Rozporządzenia określa informacje 

na temat kodowania i czasu odbioru danych tj.: 

1.14   Plik załączony przez Wykonawcę na Platformie Zakupowej i zapisany, 

widoczny jest w Systemie, jako zaszyfrowany – format kodowania UTF8. 

Możliwość otworzenia pliku dostępna jest dopiero po odszyfrowaniu przez 

Zamawiającego po upływie terminu otwarcia ofert. 

1.15  Oznaczenie czasu odbioru danych przez Platformę stanowi datę oraz 

dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu lokalnego serwera 

synchronizowanego odpowiednim źródłem czasu. 

https://www.java.com/pl/download/manual.jsp
https://www.java.com/pl/download/manual.jsp
http://www.elektronicznypodpis.pl/informacje/aplikacje/
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1.16  W przypadku wnoszenia wadium w formie poręczenia lub gwarancji: 

1.17  Składając ofertę w postaci elektronicznej oryginał dokumentu wadium 

(poręczenia lub gwarancji) opatrzonego podpisem elektronicznym osób 

upoważnionych do jego wystawienia, Wykonawca składa załączając na 

Platformie w zakładce „OFERTY” – poprzez wybranie polecenia „Dodaj 

dokument". 

 

 

3. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA. 

 

Postępowanie jest prowadzone w trybie podstawowym bez przeprowadzenia 

negocjacji treści złożonych ofert zgodnie z art. 275 pkt 1 ustawy Prawo zamówień 

publicznych. W związku z tym zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej 

oferty z możliwością prowadzenia negocjacji. 

 

4. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA I JEGO ZAKRES. 

 

Przedmiot zamówienia dotyczy: „Budowa podkwatery III.2 składowiska 

odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne ” 

 

Wspólny Słownik Zamówień (CPV):  

     45222110 roboty budowlane w zakresie składowisk odpadów 

71320000 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania 

45100000 przygotowanie terenu pod budowę 

45111200 roboty w zakresie przygotowania terenu pod  budowę i roboty ziemne 

45113000 roboty na placu budowy 

45220000 roboty inżynieryjne i budowlane 

45400000 roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 

45300000 roboty instalacyjne w budynkach 

45112710 roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych 

45233226 roboty budowlane w zakresie dróg dojazdowych 

45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg 

45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do 

odprowadzenia ścieków 

 

 

1. Przedmiot zamówienia należy wykonać w oparciu o dokumentację przetargową. 

W zakresie zamówienia jest wykonanie robót związanych z „Budową podkwatery III.2 

składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne”  

1.1. Zakres robót budowlanych obejmuje: 

a) wykonanie projektu wykonawczego podkwatery nr III.2 na terenie Zakładu 

Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych Rudno sp. z o.o. w Rudnie na podstawie 

posiadanego przez Zamawiającego Projektu budowlanego oraz decyzji o 

pozwoleniu na budowę. 

b) Projekt wykonawczy podkwatery nr III.2 powinien zawierać w sobie rozwiązania 

umożliwiające połączenie  kwatery nr III.1 i III.2 bez wyłączenia z eksploatacji 

podkwatery III.1. Odprowadzenie ścieków i wód z drenów podfoliowych i 

nadfoliowych do wykonanej przepompowni P3 i P4 i dalej do istniejącego zbiornika 

wód czystych i zbiornika odcieków. Dreny podfoliowe i nadfoliowe połączyć z 

zaczopowanymi w grobli dzielącej istniejącymi drenami. Należy przewidzieć 

wykonanie drogi wewnętrznej technologicznej wzdłuż całej podkwaterą III.2 z 

nawierzchni utwardzonej wraz z połączeniem z już istniejącymi drogami 

technologicznymi przy podkwaterze III.1 i kwaterze II. Należy również przewidzieć 

wykonanie drogi zjazdowej do podkwatery III.2. drogę do zjazdu na podkwaterę 
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III.1; III.2 wykonać z kostki typu Polbruk  o grubości min. 8cm., wokół 

podkwatery z płyt typu JOMB. Projekt wykonawczy powinien zawierać m.in. bilans 

mas ziemnych, zestawienie ilościowe głównych materiałów niezbędnych do 

wykonania robót oraz parametry charakterystyczne dla wszystkich 

projektowanych obiektów, dróg i sieci z uwzględnieniem etapowania wykonania 

kwatery III. Przed rozpoczęciem robót projekt winien uzyskać akceptację 

Zamawiającego. 

c) uzyskanie niezbędnych zgód i decyzji na wycinkę drzew i krzewów, 

d) wykonanie robót wynikających z opracowanej dokumentacji w tym m.in. 

przygotowawczych wraz z niezbędnymi wycinkami drzew i krzewów oraz robót 

budowlanych wszystkich branż związanych z wybudowaniem podkwatery III.2 o 

powierzchni około 2,5ha, o pojemności około 260 000,00 m3 i połączeniem z 

istniejącą czynną podkwaterą III.1 z wywozem i zagospodarowaniem urobku poza 

teren ZUOK ( koszty po stronie wykonawcy). Odprowadzenie ścieków i wód z 

drenów podfoliowych i nadfoliowych za pomocą wykonanych  w ramach budowy 

podkwatery III.1 przepompowni P3 i P4 do istniejącego zbiornika wód czystych i 

zbiornika odcieków. Dreny podfoliowe i nadfoliowe połączyć z zaczopowanymi w 

grobli dzielącej Należy wykonać drogę wewnętrzną technologiczną wokół 

podkwatery III.2 o nawierzchni utwardzonej z płyt JOMB do połączenia z istniejącą 

drogą wokół kwatery II oraz drogi wewnętrznej technologicznej do zjazdu na 

podkwaterę III.2 o nawierzchni utwardzonej z kostki betonowej gr. 8 cm typu 

„polbruk” (połączenie z nawierzchnią z kostki betonowej przy podkwaterze III.1, 

wykonać zjazd  z plyt drogowych do podkwatery III.2. 

e) uzyskanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie podkwatery III.2 wydawanej przez 

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego. 

f) przygotowanie kompletnego wniosku o zmianę pozwolenia zintegrowanego do 

właściwego organu administracji  

g) odtworzenie nawierzchni dróg, ciągów komunikacyjnych, terenów zieleni itp. 

h) monitoring wizyjny (kamery) po stronie Wykonawcy (kompleksowo) wykonany 

zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 29 sierpnia 2019 r. w 

sprawie wizyjnego systemu kontroli miejsca magazynowania lub składowania 

odpadów (Dz.U. 2019 poz. 1755) i spełniający wymogi tego Rozporządzenia. 

- kamery zasilane i przesyłane sygnał kablowo, 

- doprowadzony do budynku administracyjnego, 

- najbliższa studnia kanalizacji teletechnicznej do ewentualnego wykorzystania 

znajduje się przy budynku stróżówki, 

- monitoring nowej kwatery powinien być zrealizowany ma nowym rejestratorze  

- cały system monitoringu powinien być zbudowany na takich urządzeniach aby 

można go było dodać do obecnego programu, na którym obecnie realizowany 

podgląd. Program obecny to IVMS (HIKVISION). 

i) wykonanie oświetlenia zewnętrznego  

Lampy oświetlenia zewnętrznego na podkwaterze III.2.: 

- 3 lampy oświetlenia zewnętrznego zamontowane wzdłuż projektowanej drogi od 

aktualnego zjazdu na podkwaterę III.1 do drogi zjazdowej na podkwaterę III.2 

- minimalna wysokość słupa oświetleniowego 6 metrów, na słupie zamontowana 

lampa LED (latarnia uliczna z wodoodporną obudową) o mocy 100 W 

j) zapewnienie nadzoru autorskiego, w zakresie wynikającym z wykonanej i 

przekazanej dokumentacji przez cały okres realizacji zadania inwestycyjnego tj. 

do dnia jego całkowitego zakończenia i rozliczenia (nadzór autorski będzie 

pełniony na wezwanie Zamawiającego lub Inspektora nadzoru inwestorskiego). 

Wezwanie do wykonania czynności nadzoru autorskiego będzie kierowane do 

Wykonawcy w formie pisemnej lub pocztą elektroniczną), w zakres którego 

wchodzi:  

a. czuwanie w toku realizacji robót budowlanych nad zgodnością rozwiązań 

technicznych, materiałowych i użytkowych z dokumentacją projektową,  
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b. pełnienie nadzoru autorskiego na terenie robót,  

c. sporządzanie dodatkowych elementów dokumentacji projektowej (map, 

rysunków, szkiców itp.) w przypadku wprowadzenia zmian,  

d. wykonanie opracowań zamiennych lub uzupełniających na skutek 

ujawnionych w trakcie realizacji robót budowlanych błędów i/lub braków w 

dokumentacji. Wykonawca zobowiązuje się do ich usunięcia, na własny koszt 

w terminie nie dłuższym niż 3 dni,  

e. wyjaśniania wątpliwości powstałych w toku realizacji robót związanych z 

dokumentacją projektową, 

f. uzgadnianie z Zamawiającym możliwości wprowadzenia rozwiązań 

zamiennych w stosunku do przewidzianych w dokumentacji projektowej, 

zgłoszonych przez upoważnionych przedstawicieli Wykonawcy, 

Zamawiającego lub Inspektora nadzoru inwestorskiego w odniesieniu do 

materiałów i konstrukcji oraz rozwiązań technicznych i instalacyjnych, 

g. w razie konieczności opracowanie dokumentacji zamiennej uwzględniającej 

wprowadzane zmiany,  

h. czuwanie, aby zakres wprowadzonych zmian nie spowodował istotnej zmiany 

zatwierdzonego projektu budowlanego, wymagającej uzyskania decyzji o 

zmianie decyzji o pozwoleniu na budowę, a w przypadku zmian istotnych – 

przygotowanie materiałów wymaganych do uzyskania ww. decyzji, 

i. na żądanie Zamawiającego udział naradach koordynacyjnych 

organizowanych przez Zamawiającego i/lub Inspektora nadzoru 

inwestorskiego 

 

2.  Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w niniejszym postępowaniu został  

zawarty w projekcie budowlanym, SWZ, wzorze umowy.  

 

UWAGI: 

1. Przedmiar robót należy traktować wyłącznie jako dokument pomocniczy 

określający szacunkowe ilości robót jakie należy wykonać w ramach zadania.  

Wyżej wymienione dokumenty należy traktować jako wzajemnie uzupełniające i 

wyjaśniające. W przypadku powstania niedających się pogodzić niezgodności o 

charakterze technicznym – podstawą do ostatecznego ustalenia przedmiotu 

zamówienia  oraz wyceny tego przedmiotu jest projekt budowlany. W następnej 

kolejności należy opierać się  na specyfikacji wykonania zamówienia, szczegółowej 

specyfikacji technicznej wykonania i odbioru, przedmiarze robót. Powyższe 

dokumenty należy wykorzystywać do wyceny robót w przypadku, gdy dokument 

nadrzędny nie zawiera wyjaśnień. 

2. Wykonawca zobowiązany jest dokonać we własnym zakresie i na własny koszt 

wizji w terenie oraz dokonać pomiarów i oględzin obiektów niezbędnych do 

realizacji zadania przed złożeniem oferty cenowej. 

3. Ewentualne podane w opisach nazwy własne, znaki towarowe, patenty, 

pochodzenie, źródła lub szczególne procesy, które charakteryzuje produkty lub 

usługi dostarczone przez konkretnego wykonawcę, normy, oceny techniczne, 

specyfikacje techniczne, systemów referencji technicznych itp.  nie mają na celu 

naruszenie art. 16 Pzp oraz art.  99 ust. 4 Pzp ale w szczególności służą realizacji 

art. 17 ust. 1 pkt 1 i 2 Pzp. Zawarte opisy w SWZ mają za zadanie sprecyzowanie 

oczekiwań jakościowych, technologicznych, wydajnościowych czy funkcjonalnych 

Zamawiającego. Zgodnie z art. 99 ust. 5 i ust. 6 oraz art. 101 ust. 4 Pzp 

Zamawiający wskazuje, że wykonawca może zaoferować przedmiot zamówienia 

określanym opisem zawartym w SWZ „lub równoważnym”.  Zamawiający 
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dopuszcza rozwiązania równoważne pod warunkiem spełnienia tego samego 

poziomu technologicznego, wydajnościowego i funkcjonalnego założonego w 

projekcie. Wszystkie ewentualne nazwy własne i marki handlowe elementów 

budowlanych, normy, oceny techniczne specyfikacje techniczne itp. systemów, 

urządzeń i wyposażania zawarte w SWZ oraz dokumentacji projektowej, zostały 

użyte w celu sprecyzowania oczekiwań jakościowych technologicznych, 

wydajnościowych czy funkcjonalnych Zamawiającego. Zamawiający oświadcza, że 

dopuszcza składanie ofert, w których poszczególne urządzenia bądź materiały 

wymienione w dokumentacji projektowej oraz przedmiarze robót mogą być 

zastąpione urządzeniami bądź materiałami równoważnymi.  

Poprzez pojęcie materiałów i urządzeń równoważnych należy rozumieć materiały 

gwarantujące realizację robót zgodnie z projektem oraz zapewniające uzyskanie 

parametrów technicznych nie gorszych od założonych w dokumentacji 

projektowej, specyfikacji technicznej wykonania  i odbioru oraz przedmiarze robót. 

Równoważne produkty i urządzenia muszą być dopuszczone do obrotu i 

stosowania zgodnie z obowiązującym prawem. Wykonawca, który zaoferuje 

produkty oraz urządzenia równoważne wymagające zmiany posiadanych decyzji, 

będzie musiał w ramach wykonania zamówienia w imieniu Zamawiającego, 

uzyskać wymagane decyzje własnym staraniem i kosztem, gwarantując 

jednocześnie wykonanie zamówienia w terminie wynikającym z SWZ. Wykonawca, 

który powołuje się na rozwiązania równoważne opisane przez Zamawiającego, jest 

zobowiązany wykazać na etapie składania ofert, że oferowane przez niego 

dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez 

Zamawiającego.  

 

Obowiązek Wykonawcy wykazania równoważności produktu jest obowiązkiem 

wynikającym z ustawy Pzp, który może być spełniony w jakikolwiek sposób 

pozwalający Zamawiającemu jednoznacznie stwierdzić zgodność oferowanych w 

ofercie produktów z wymaganiami określonymi w SWZ, co winno zostać wykazane 

na etapie składnia ofert zawierających produkty równoważne. 

4. Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne. Jeżeli Wykonawca oferuje 

rozwiązania równoważne, powinny być one przedstawione wraz z ofertą. 

Zamawiający podkreśla, że wszędzie tam, gdzie w dokumentach zamówienia 

podane są,  normy, a w szczególności w  załącznikach, o którym mowa pkt 2 SWZ 

dopuszcza rozwiązania równoważne poprzez dodanie po wskazaniu każdej normy 

wyrazów „lub równoważny”, przy czym  zaoferowane przez Wykonawcę produkty 

równoważne powinny być o parametrach nie gorszych niż określone w danej 

normie. 

5. Wykonawca musi udzielić 60 miesięcznej gwarancji na wykonane roboty, licząc 

od odbioru końcowego całego przedmiotu umowy oraz 60 miesięcy 

odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady fizyczne każdego z elementów 

przedmiotu umowy  

 

5. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA:  

 

a) rozpoczęcie realizacji przedmiotu zamówienia: w dniu następnym po podpisaniu 

umowy; 

b) zakończenie realizacji przedmiotu zamówienia wraz z jego odbiorem:10 miesięcy od 

podpisania umowy  

c) uzyskanie pozwolenia na użytkowanie: miesiąc od zakończenia robót 

d) rozliczenie inwestycji: miesiąc od zakończenia robót 

e)przekazanie Zamawiającemu kompletnego wniosku o zmianę pozwolenia 

zintegrowanego: osiem miesięcy od podpisania umowy  

6. PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA 

PUBLICZNEGO, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI TEJ UMOWY. 
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Z wykonawcą, który złoży najkorzystniejszą ofertę, zostanie zawarta umowa, której 

wzór stanowi załącznik nr 1 do SWZ. 

 

7. SPOSÓB KOMUNIKOWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI (NIE 

DOTYCZY SKŁADANIA OFERT).  

 

7.1.  W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja pomiędzy zamawiającym 

a wykonawcami, w szczególności składanie oświadczeń, wniosków (innych niż 

wskazanych w pkt 11), zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa się 

elektronicznie za pośrednictwem Platformy do obsługi postępowań 

przetargowych, dostępnej pod adresem: : 

https://zuokrudno.ezamawiajacy.pl/app/login oraz  poczty elektronicznej: 

: zamowienia@zuokrudno.pl. We wszelkiej korespondencji związanej 

z niniejszym postępowaniem zamawiający i wykonawcy posługują się 

numerem referencyjnym sprawy, tj.DZP1/zp/14/2021 

7.2.  Komunikacja pomiędzy zamawiającym a wykonawcami, o której mowa w punkcie 

7.1. może również odbywać się za pomocą poczty elektronicznej: 

zamowienia@zuokrudno.pl 

7.3.  Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych musi być zgodny z 

wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 

grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz 

wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków 

komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 

lub konkursie (Dz. U. z 2020 poz. 2452) oraz rozporządzeniu Ministra Rozwoju, 

Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków 

dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać 

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

 

 

8. WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO KOMUNIKOWANIA SIĘ Z 

WYKONAWCAMI. 

Do porozumiewania się z wykonawcami upoważnione są następujące osoby po stronie 

zamawiającego:  

Pani Magdalena Bawolska – proceduralnie dot. PZP 

Pan Tomasz Klimecki – w kwestiach merytorycznych  

adres e-mail: zamowienia@zuokrudno.pl 

9. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ.  

Wykonawcy będą związani ofertami do dnia 30.12.2021 

 

10. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY. 

Oferta ma być sporządzona zgodnie z warunkami określonymi w SWZ. Dokumenty 

sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na język 

polski.  

Dokumenty, które wykonawcy muszą złożyć wraz z ofertą: 

1) Wypełniony FORMULARZ OFERTOWY, stanowiący załącznik nr 2 do SWZ. Do 

oferty należy dołączyć aktualne dokumenty potwierdzające status prawny 

wykonawcy, np. odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji 

o działalności gospodarczej. Oferta nie musi zawierać tych dokumentów  

w przypadku wskazania przez wykonawcę, że  są one dostępne w formie 

elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych  

i bezpłatnych baz danych  

Upoważnienie osób podpisujących ofertę musi bezpośrednio wynikać  

z ww. dokumentów.  

FORMULARZ OFERTOWY (załącznik nr 2) musi ponadto zawierać kosztorys 

szczegółowy ofertowy (załącznik nr 2a) oraz oświadczenie wykonawcy w zakresie 

wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 

https://zuokrudno.ezamawiajacy.pl/app/login
mailto:zamowienia@zuokrudno.pl
mailto:zamowienia@zuokrudno.pl
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RODO. 

2) Wypełniony załącznik nr 3 do SWZ, stanowiący oświadczenie, o którym mowa 

w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp dotyczące odpowiednio:  

a) Wykonawcy; 

b) każdego ze wspólników konsorcjum (w przypadku składania oferty wspólnej) 

oraz każdego ze wspólników spółki cywilnej; 

c) podmiotów „trzecich”, czyli podmiotów, na zasoby których powołuje się 

wykonawca w celu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których 

mowa w punktach 18.1. i 18.2. SWZ oraz przesłanek wykluczenia 

z postępowania, o których mowa w art. 108 ust. 1 ustawy Pzp (punkt 13.1. 

SWZ) oraz art. 109 ust. 1 ustawy Pzp punkty 5, 6, 7, 8, 9 i 10 (punkt 13.2. 

SWZ).   

3) Zobowiązania podmiotów udostępniających zasoby na które wykonawca 

będzie się powoływał w celu spełniania warunków udziału w 

postępowaniu, o których mowa w punktach 18.1. lub 18.2. SWZ. Zgodnie z 

art. 118 ust. 3 ustawy Pzp musi złożyć wraz z ofertą zobowiązania ww. podmiotów 

do oddania mu do dyspozycji tych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia albo 

inne podmiotowe środki dowodowe potwierdzające, że wykonawca realizując 

zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów. 

Zgodnie z art. 118 ust. 4 ustawy Pzp zobowiązanie podmiotu udostępniającego 

zasoby, którego wzór załącznik nr 4 do SWZ, musi potwierdzać, że stosunek 

łączący wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje 

rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz musi określać w szczególności: 

a) zakres dostępnych wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby; 

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

podmiotu udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia; 

c) 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. 

Załącznik nr 4 do SWZ. 

 

4) Oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy                           

lub  usługi  wykonają poszczególni wykonawcy, zgodnie z art.117 ust.4 ustawy 

Pzp  Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 8 do SWZ.(jeżeli dotyczy) 

 

5) Pełnomocnictwo (jeżeli dotyczy).  

Upoważnienie osób podpisujących ofertę musi bezpośrednio wynikać 

z 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 w formie oryginału lub 

kserokopii potwierdzonej notarialnie, ustanowione do reprezentowania 

wykonawcy/ów ubiegającego/ych się o udzielenie zamówienia publicznego. 

W przypadku składania oferty wspólnej przez kilku przedsiębiorców 

(tzw. konsorcjum) wspólnicy muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania 

ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania 

w postępowaniu i zawarcia umowy. Do oferty należy dołączyć stosowne 

pełnomocnictwo, podpisane przez osoby upoważnione do składania oświadczeń 

woli każdego ze wspólników. 

6) Dowód wpłaty wadium. 

 

11. ZŁOŻENIE OFERTY. 

 

1. Ofertę składa się na Formularzu ofertowym - zgodnie z Załącznikiem nr 2 do 

SWZ. Wraz z ofertą Wykonawca jest zobowiązany złożyć: 
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1.1. Kosztorys ofertowy szczegółowy -Załącznik nr 2a 

1.2. Oświadczenie o spełnieniu warunków i niepodleganiu wykluczeniu, zgodnie z 

Załącznikiem nr 3 do SWZ, 

1.3. Zobowiązanie innego podmiotu wraz z oświadczeniem tego podmiotu o braku 

podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio o spełnianiu warunków 

udziału w postępowaniu, zgodnie z Załącznikiem  nr 4 SWZ (jeżeli dotyczy); 

1.4. Oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub  usługi  

wykonają poszczególni wykonawcy, zgodnie z art.117 ust.4 ustawy Pzp .  

Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 8 do SWZ.(jeżeli dotyczy) 

1.3. Dokumenty, z których wynika prawo do podpisywania oferty, odpowiednie 

pełnomocnictwa (jeżeli dotyczy). 

2. Składając ofertę w postaci elektronicznej Wykonawca zobowiązany jest złożyć 

za pośrednictwem Platformy podpisane przez osoby umocowane podpisem 

elektronicznym, dokumenty. Informacje zawarte w punkcie 10 SWZ 

Wykonawca załącza tylko na Platformie. 

Złożenie Formularza Oferty na Platformie przez Wykonawcę, który składa 

ofertę w postaci elektronicznej, Zamawiający uzna za wiążące. Wykonawca 

może złożyć tylko jedną ofertę. 

3. Wykonawca składa ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w SWZ. Treść 

oferty musi odpowiadać treści SWZ. Oferta oraz pozostałe oświadczenia i 

dokumenty, dla których Zamawiający określił wzory w formie formularzy 

zamieszczonych w załącznikach do SWZ, powinny być sporządzone zgodnie z 

tymi wzorami, co do treści oraz opisu kolumn i wierszy. Formularz oferty nie 

podlega uzupełnieniu 

4. Oferta winna być sporządzona w języku polskim i złożona pod 

rygorem nieważności w formie elektronicznej lub w postaci 

elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem 

osobistym za pośrednictwem Platformy dostępnej pod adresem 

https://zuokrudno.ezamawiajacy.pl/app/login  

5. Korzystanie z Platformy jest bezpłatne. 

6. Oferta wraz z załącznikami powinna być podpisana przez osobę upoważnioną 

do reprezentowania Wykonawcy. Oferta sporządzona w postaci elektronicznej 

powinna być podpisana podpisem elektronicznym przez osobę uprawnioną, 

zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w rejestrze sądowym lub 

innym dokumencie, właściwym dla danej formy organizacyjnej Wykonawcy, 

albo przez osobę umocowaną (na podstawie pełnomocnictwa) przez osoby 

uprawnione. 

7. Składając Ofertę w postaci elektronicznej - Ofertę należy złożyć na Platformie 

pod adresem: https://zuokrudno.ezamawiajacy.pl/app/login  w 

zakładce  „OFERTY" 

7.1. Ofertę należy złożyć w następujący sposób: 

7.1.1. Wykonawca składa Ofertę poprzez: 

7.1.1.1. wypełnienie Formularza Oferty (informacje zawarte w SWZ), 

7.1.1.2. dodanie w zakładce „OFERTY" dokumentów (załączników) określonych w 

niniejszej SWZ, - podpisanych podpisem elektronicznym przez osoby 

umocowane. Czynności określone w pkt 7.1 SWZ realizowane są poprzez 

wybranie polecenia „Dodaj dokument" i wybranie docelowego pliku, który ma 

zostać wczytany. 

7.1.2. Wykonawca winien opisać załącznik nazwą umożliwiającą jego identyfikację. 

7.1.3. Wykonawca załączając dokument oznacza czy jest on: „Tajny" - dokument 

stanowi „tajemnice przedsiębiorstwa" lub opcję „Jawny" - niestanowiący 

tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 

1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. 

7.1.4. Złożenie oferty wraz z załącznikami następuje poprzez polecenie „Złóż ofertę". 

7.1.5. Potwierdzeniem prawidłowo złożonej Oferty jest komunikat systemowy 

„Oferta została złożona" oraz wygenerowany raport ofert z zakładki „Oferty" 



 

      

 11  

7.1.6.O terminie złożenia Oferty decyduje czas pełnego przeprocesowania transakcji 

na Platformie. 

7.1.7. Po zapisaniu, plik jest w Systemie zaszyfrowany. Jeśli Wykonawca zamieścił 

niewłaściwy plik, może go usunąć zaznaczając plik i klikając polecenie „usuń". 

7.2. Wykonawca może samodzielnie wycofać złożoną przez siebie ofertę. W tym 

celu w zakładce „OFERTY" należy zaznaczyć ofertę, a następnie wybrać 

polecenie „Wycofaj ofertę". 

7.3. Po upływie terminu składania ofert, złożenie Oferty (załączników) nie będzie 

możliwe. 

8. Zastrzeżenie dotyczące informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w 

rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu 

nieuczciwej konkurencji, Wykonawca zobowiązany jest złożyć w ofercie w 

sposób wyraźnie określający wolę ich utajnienia. 

8.1. Składając ofertę w postaci elektronicznej na Platformie dokumenty „stanowiące 

tajemnicę przedsiębiorstwa" powinny zostać załączone w osobnym pliku wraz 

z jednoczesnym zaznaczeniem polecenia „Tajne". Wczytanie załącznika 

następuje poprzez polecenie „Dodaj". 

 

 

12. SKŁADANIE I OTWARCIE OFERT. 

 

12.1. Ofertę należy złożyć poprzez Platformę Marketplanet do dnia  30.11.2021r. 

do godziny 10:00. 

12.2  Otwarcie ofert nastąpi w dniu 30.11.2021r. o godzinie 10:30. przy użyciu 

systemu teleinformatycznego – Platformy Marketplanet. W przypadku awarii 

tego systemu, która spowoduje brak możliwości otwarcia ofert w terminie 

określonym przez Zamawiającego, otwarcie ofert nastąpi niezwłocznie po 

usunięciu awarii 

12.3 Zamawiający, najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępni na stronie 

internetowej prowadzonego postępowania informację o kwocie, jaką zamierza 

przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 

12.4 Informacja z otwarcia ofert opublikowana zostanie na stronie internetowej 

Zamawiającego oraz na Platformie w zakładce „Dokumenty zamówienia" w 

folderze „Informacja z otwarcia ofert" i zawierać będzie dane określone w art. 

222 ust. 5 Pzp 

13. PODSTAWY WYKLUCZENIA, O KTÓRYCH MOWA W ART. 108 UST. 1 ORAZ W 

ART. 109 UST. 1 USTAWY PZP. 

 

13.1.  PODSTAWY WYKLUCZENIA, O KTÓRYCH MOWA W ART. 108 UST. 1 USTAWY 

PZP.  

Wykonawca, żaden ze wspólników konsorcjum (w przypadku składania oferty 

wspólnej), żaden ze wspólników spółki cywilnej ani żaden podmiot, na którego 

zasoby powołuje się wykonawca w celu spełnienia warunków udziału w 

postępowaniu nie może podlegać wykluczeniu z postępowania na podstawie 

żadnej z przesłanek, o których mowa w art. 108 ust. 1 ustawy Pzp. 

13.2.  PODSTAWY WYKLUCZENIA, O KTÓRYCH MOWA W ART. 109 UST. 1 USTAWY 

PZP.   

Wykonawca, żaden ze wspólników konsorcjum (w przypadku składania oferty 

wspólnej) oraz żaden ze wspólników spółki cywilnej ani żaden podmiot, na 

którego zasoby powołuje się wykonawca w celu spełnienia warunków udziału 

w postępowaniu nie może podlegać wykluczeniu z postępowania na podstawie 

przesłanek, o których mowa w art. 109 ust. 1 punkty 5, 6, 7, 8, 9 i 10 ustawy 

Pzp. 
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Art. 109 ust. 1 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; 

6)   jeżeli występuje konflikt interesów w rozumieniu art. 56 ust. 2, którego 

nie można skutecznie wyeliminować w inny sposób niż przez wykluczenie 

wykonawcy; 

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; 

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; 

9)   który bezprawnie wpływał lub próbował wpływać na czynności 

zamawiającego lub próbował pozyskać lub pozyskał informacje poufne, 

mogące dać mu przewagę w postępowaniu o udzielenie zamówienia; 

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.” 

 

14. SPOSÓB OBLICZENIA CENY OFERTY. 

 

Cenę oferty należy podać  w formie ryczałtu 

Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2020 r., poz. 1740 ze 

zm.) ten rodzaj wynagrodzenia określa w art. 632 następująco: 

§ 1. Jeżeli strony umówiły się o wynagrodzenie ryczałtowe, przyjmujący zamówienie 

nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia, chociażby w czasie zawarcia 

umowy nie można było przewidzieć rozmiaru lub kosztów prac. 

§ 2. Jeżeli jednak wskutek zmiany stosunków, której nie można było przewidzieć, 

wykonanie dzieła groziłoby przyjmującemu zamówienie rażącą stratą, sąd może 

podwyższyć ryczałt lub rozwiązać umowę. 

W związku z powyższym cena oferty musi zawierać wszelkie koszty 

niezbędne do zrealizowania zamówienia wynikające wprost z dokumentacji 

projektowej, jak  również w niej nie ujęte z powodu wad dokumentacji 

projektowej wynikających z jej niezgodności z zasadami wiedzy technicznej 

lub stanem faktycznym, a bez których nie można wykonać zamówienia. 

 

Cena oferty brutto jest ceną ostateczną obejmującą wszystkie koszty i składniki 

związane z realizacją zamówienia, zgodnie z dokumentami określonymi w opisie 

zamówienia, w tym m.in. podatek VAT, upusty, rabaty, oraz: 

a) roboty przygotowawcze, demontażowe, wykończeniowe, porządkowe, 

zorganizowanie i zagospodarowania placu budowy, przywrócenia terenu do stanu 

pierwotnego, wywóz nadmiaru gruzu, wymiany podłoża, zagęszczenia gruntu, 

ewentualnego pompowania wody, inflacji, drzewa, krzewy, unieszkodliwianie 

odapdów 

b) utrzymania zaplecza budowy (naprawy, woda, energia elektryczna, telefon), 
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c) dozorowania, zabezpieczenia i oznaczenia terenu budowy, 

d) zajęcia pasa drogowego, placów, chodników, 

e) koszty utrzymania terenu budowy i zapewnienia warunków bezpieczeństwa dla osób 

i pojazdów użytkujących drogę, 

f) zakwaterowanie łącznie z częścią socjalną i sanitarną, 

g) koszty składowania i utylizacji materiałów rozbiórkowych, odpadów i śmieci, 

h) koszty związane z utrzymaniem terenu budowy w stanie wolnym od przeszkód 

komunikacyjnych wynikających z lokalizacji terenu budowy, 

i) koszty wynikające z utrudnień lokalizacyjnych placu budowy,  

j) odtworzenie nawierzchni, ewentualne uszkodzenia urządzeń podziemnych w obrębie 

placu budowy i wykonywanych robót, 

k) wszystkie podatki, cła i inne koszty, które będą opłacane przez Wykonawcę w 

ramach umowy,  

l) wykonanie ogrodzenia i zabezpieczenia od istniejących obiektów placu budowy,  

m) wykonania projektów organizacji ruchu na czas budowy, 

n) bieżących napraw dróg dojazdowych oraz dróg przez które zostanie wyznaczony 

objazd, oraz aktualnie użytkowanej drogi dojazdowej z kostki polbruk do 

podkwatery III.1. 

o) koszty obsługi geodezyjnej,  

p) wykonanie geodezyjnego wytyczenia i dokumentacji geodezyjnej, 

q) koszty związane z odbiorami robót wykonanych, koszty wykonania dokumentacji 

powykonawczej,  

r) zorganizowanie i przeprowadzenie niezbędnych prób, badań, odbiorów oraz 

ewentualnego uzupełnienia dokumentacji odbiorczej dla zakresu robót objętych 

przedmiotem zamówienia, 

s) koszty pomiarów i badań materiałów oraz robót zgodnie z zasadami kontroli jakości 

materiałów i robót określonymi w STWiORB. 

t) koszty ochrony mienia, zapewnienia warunków bezpieczeństwa, ochrony p.poż., 

u) koszty opłaty składki w pełnej wysokości za polisę OC- jeżeli dotyczy, 

v) koszty związane z wykonaniem i ustawieniem tablic informacyjnych, oraz 

dokonywaniem stosownych zmian w treści tablic. 

W trakcie wyboru najkorzystniejszej oferty będzie brana pod uwagę przez 

Komisję Przetargową cena ostateczna. 

Uwaga! Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych RUDNO sp. z o.o.  

jest płatnikiem podatku VAT. 

 

 

Kryteriami wyboru oferty najkorzystniejszej dla danej części zamówienia 

będą:  

1) cena ryczałtowa brutto – 100%; 

Oferty nieodrzucone oceniane będą według wzoru: 

(Cmin/Cb * 100%) * 100 = liczba punktów 

gdzie: 

Cmin – najniższa cena spośród ofert nieodrzuconych; 

Cb – cena oferty rozpatrywanej; 

100 – stały wskaźnik. 

Wymagania jakościowe odnoszące się do co najmniej głównych elementów 

składających się na przedmiot zamówienia, o których mowa w art. 246 ust. 2 ustawy 

Pzp zostały określone w opisie przedmiotu zamówienia, czyli w dokumentacji 

projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót. Dokumenty te 

wskazują parametry wszystkich materiałów i urządzeń, które będą musiały być użyte 

do realizacji przedmiotu zamówienia, jak również zasady wiedzy technicznej 

wymagane do wykonania robót. Uwzględnią także wszystkie elementy, które mają 

wpływ na koszty związane z eksploatacją oraz utylizacją przedmiotu zamówienia. 
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Dokumenty opisujące przedmiot zamówienia są tak precyzyjne, że bez względu na 

fakt, kto będzie wykonawcą przedmiotu zamówienia, jedyną różnicą będą 

zaoferowane ceny (tzn. przedmiot zamówienia jest zestandaryzowany - identyczny, 

niezależnie od tego, który z wykonawców go wykona). W związku z powyższym 

zamawiający jest upoważniony do zastosowania ceny jako jedynego kryterium oceny 

ofert. 

 

16. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE MUSZĄ ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO 

WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA 

PUBLICZNEGO.  

 

Z wykonawcą, który złoży najkorzystniejszą ofertę dla danej części zamówienia, 

zostanie zawarta umowa, której wzór stanowi załącznik nr 1 do SWZ. Termin 

zawarcia umowy zostanie określony w informacji o wynikach postępowania. Termin 

ten może ulec zmianie w przypadku złożenia odwołania przez któregoś z 

wykonawców. O nowym terminie zawarcia umowy wykonawca zostanie 

poinformowany po zakończeniu postępowania odwoławczego. 

 

17. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH 

WYKONAWCY. 

 

W postępowaniu mają zastosowanie środki ochrony prawnej, o których mowa w 

Dziale IX ustawy Pzp oraz poniższych Rozporządzeniach: 

1) Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z 30 grudnia 2020 r. w sprawie 

postępowania przy rozpoznawaniu odwołań przez Krajową Izbę Odwoławczą 

(Dz. U. z 2020 r., poz. 2453); 

2) Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z 30 grudnia 2020 r. w sprawie 

szczegółowych kosztów postępowania odwoławczego, ich rozliczania oraz 

wysokości i sposobu pobierania wpisu od odwołania (Dz. U. z 2020 r., poz. 2437). 

 

18. INFORMACJA O WARUNKACH UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU.  

 

18.1.  Posiadanie doświadczenia niezbędnego do wykonania przedmiotu zamówienia, 

tj. wykonanie/zakończenie (rozpoczęcie mogło nastąpić wcześniej) w okresie 

ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres 

prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej jednej 

roboty budowlanej polegającej na wykonaniu kwatery składowej o 

powierzchni uszczelnienia kwatery min. 0,5ha i wykonaniu robót 

ziemnych o kubaturze min 15 000 m3. przy realizacji kwatery 

składowania 

 

UWAGA: 

W związku z art. 118 ust. 2 ustawy Pzp: „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.” 

W przypadku złożenia oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o 

udzielenie zamówienia (spółki cywilne, konsorcja) dołączają do oferty 

oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy 

lub  usługi  wykonają poszczególni wykonawcy, zgodnie z art.117 ust.4 

ustawy Pzp .  Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 8 do SWZ. 

 

18.2.  Dysponowanie osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, które będą 

uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, tj. osobą, która będzie pełnić:  
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a) funkcję kierownika budowy (pełniący jednocześnie rolę kierownika 

robót drogowych), który posiada uprawnienia do kierowania robotami 

budowlanymi w zakresie zgodnym z przedmiotem zamówienia – minimalne 

wymagania: 

- posiadający uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w 

specjalności drogowej  b/o w zakresie zgodnym z przedmiotem zamówienia  

- posiadający co najmniej 5-letnie doświadczenie na stanowiskach 

kierowniczych w bezpośrednim kierowaniu lub nadzorowaniu robót drogowych 

przy realizacji kwater składowania  

- prowadził i nadzorował roboty polegające na połączeniu dwóch 

podkwater z drenażem podfoliowym i nadfoliowym w jedną kwaterę 

w technologii tożsamej z przedmiotem zamówienia.    

 

b) funkcję kierownika robót sanitarnych , który posiada uprawnienia do 

wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w 

specjalności instalacyjnej b/o ( sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, 

wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych) 

w zakresie zgodnym z przedmiotem zamówieni – minimalne wymagania: 

- posiadający co najmniej 5-letnie doświadczenie na stanowiskach 

kierowniczych w bezpośrednim kierowaniu lub nadzorowaniu robót 

sanitarnych w tym polegających na budowie/przebudowie sieci kanalizacji 

deszczowej/sanitarnej o dł. minimum 500m 

 

c) kierownik robót branży elektrycznej , który posiada uprawnienia do 

wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w 

specjalności energetycznej b/o w zakresie zgodnym z przedmiotem 

zamówienia – minimalne wymagania 

- posiadający uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji 

technicznych w budownictwie w specjalności energetycznej, 

- posiadający co najmniej 3 letnie doświadczenie na stanowiskach 

kierowniczych z bezpośrednim kierowaniu lub nadzorowaniu robót 

budowlanych w zakresie budowy/przebudowy obiektów energetycznych 

 

Przez uprawnienia należy rozumieć:  w rozumieniu Ustawy z dnia 07 lipca 

1994r Prawo Budowlane ( tekst jednolity Dz.U. z 2020r poz. 1333 ze zm.) i 

Rozporządzeniem Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 209r w 

sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie ( Dz.U. z 2019r 

poz. 831) lub im odpowiadające, ważne uprawnienia budowlane, które zostały 

wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub odpowiadające 

im uprawnienia budowlane, które zostały wydane obywatelom państw 

Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z 

zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów Ustawy z dnia 7 lipca 1994 

Prawo budowlane orz Ustawy z dnia 22 grudnia 2015r o zasadach uznawania 

kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii 

Europejskiej ( tj. Dz.U. z 2020r poz. 220)  

 

 

19. INFORMACJA O PODMIOTOWYCH ŚRODKACH DOWODOWYCH.  

 

19.1.Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert: 

a) oświadczenie składane na podstawie art. 125 ust.1 Ustawy Pzp  - zgodnie z 

załącznikiem nr 3 do SWZ; 

 

19.2.Oświadczenia, o którym mowa w pkt 19.1 SWZ, potwierdzające brak podstaw do 

wykluczenia, spełnianie warunków udziału w postępowaniu odpowiednio na dzień 

składania ofert, tymczasowo zastępują wymagane przez Zamawiającego 

podmiotowe środki dowodowe.  
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19.3.Zamawiający wzywa wykonawcę, którego oferta została najwyżej  oceniona,  do  

złożenia  w wyznaczonym  terminie,  nie  krótszym  niż  5  dni  od  dnia  wezwania,  

podmiotowych  środków dowodowych, aktualnych na ich dzień złożenia. 

 

19.4.Podmiotowe środki dowodowe wymagane od wykonawcy obejmują: 

1) 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 (Dz.  U.  z  

2021  r.  poz.  275), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę 

częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo 

oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z 

dokumentami lub informacjami  potwierdzającymi  przygotowanie  oferty,  oferty  

częściowej  lub wniosku  o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie 

od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej – zgodnie z 

załącznikiem nr 7 do SWZ, 

 

2) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 

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

podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na 

rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów 

określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym 

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

przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli 

wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych 

dokumentów - inne odpowiednie dokumenty-załącznik nr 5 do SWZ, 

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, 

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

przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji; 

4) Kopia polisy ubezpieczeniowej odpowiedzialności cywilnej w zakresie  

 prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia    

 na kwotę nie mniejszą niż 2 000 000,00 zł, 

5) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że  

wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i opłat, w zakresie art. 109 ust. 

1 pkt 1 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego 

złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem podatków lub opłat wraz z 

zaświadczeniem zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że 

odpowiednio przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do 

udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert 

wykonawca dokonał płatności należnych podatków lub opłat wraz z odsetkami 

lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych 

należności; 

6) zaświadczenia albo innego dokumentu właściwej terenowej jednostki  

organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub właściwego oddziału 

regionalnego lub właściwej placówki terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia 

Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek 

na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 

ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w 

przypadku zalegania z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub 

zdrowotne wraz z zaświadczeniem albo innym dokumentem zamawiający żąda 

złożenia dokumentów potwierdzających, że odpowiednio przed upływem 

terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo 

przed upływem terminu składania ofert wykonawca dokonał płatności 

należnych składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz odsetkami 
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lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych 

należności; 

7) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie: 

a)art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień     

   publicznych, zwanej dalej „ustawą”, 

    b)art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy, dotyczącej orzeczenia zakazu ubiegania się o  

       zamówienie publiczne tytułem środka karnego, 

    c)art. 109 ust. 1 pkt 2 lit. a ustawy, 

    d)art. 109 ust. 1 pkt 2 lit. b ustawy, dotyczącej ukarania za wykroczenie, za    

które wymierzono karę aresztu, 

    e)art. 109 ust. 1 pkt 3 ustawy, dotyczącej skazania za przestępstwo lub 

ukarania za  wykroczenie, za które wymierzono karę aresztu 

     sporządzonej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem; 

 

W przypadku składania oferty wspólnej wykonawcy składający ofertę wspólną składają 

jedno wspólne w/w oświadczenie. 

 

3) wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia 

publicznego w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę 

jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich 

kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych 

do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie 

czynności oraz informacją   o podstawie do dysponowania tymi  osobami – 

załącznik nr 6 do SWZ. 

 

W przypadku składania oferty wspólnej wykonawcy składający ofertę wspólną składają 

jedno wspólne w/w oświadczenie. 

 

 

19.5. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może złożyć podmiotowych 

środków dowodowych wymaganych przez Zamawiającego, w celu potwierdzenia 

spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postepowaniu lub kryteriów 

selekcji dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej, wykonawca składa inne 

podmiotowe środki dowodowe, które  w wystarczający sposób potwierdzają 

spełnianie opisanego przez zamawiającego warunku udziału w postepowaniu lub 

kryterium selekcji dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej.   

 

19.6. Zamawiający nie wzywa do złożenia podmiotowych środków dowodowych, jeżeli 

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

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

informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, o ile 

wykonawca wskazał w oświadczeniu, o którym mowa  w art. 125 ust. 1, 

dane umożliwiające dostęp do tych środków. 

 

 

19.7. W zakresie nieuregulowanym ustawą Prawo zamówień publicznych lub niniejszą 

SWZ do oświadczeń i dokumentów składanych  przez  Wykonawcę  w  

postępowaniu  zastosowanie  mają w  szczególności  przepisy 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 oraz rozporządzenia Prezesa Rady 

Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r.  w  sprawie  sposobu  sporządzania  i  

przekazywania  informacji  oraz  wymagań technicznych  dla  dokumentów  

elektronicznych  oraz  środków  komunikacji  elektronicznej w postępowaniu o 

udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie. 
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19.8. Wykonawcy zagraniczni: Zamawiający nie wymaga złożenia dokumentów, o  

których mowa w § 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. 

 

 

 

 

 

UWAGA:  

Wykonawca, który polega na zdolnościach innych podmiotów w celu spełnienia 

powyższych warunków musi wraz z ofertą złożyć zobowiązania tych podmiotów, 

o których mowa w punkcie 10.3) SWZ.  

 

20. OPIS CZĘŚCI ZAMÓWIENIA, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA SKŁADANIE 

OFERT CZĘŚCIOWYCH.  

 

Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych  

 

21. INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT WARIANTOWYCH.  

 

Zamawiający nie dopuszcza ani nie wymaga składania ofert wariantowych 

 

22. WYMAGANIA W ZAKRESIE ZATRUDNIENIA NA PODSTAWIE STOSUNKU 

PRACY, W OKOLICZNOŚCIACH, O KTÓRYCH MOWA W ART. 95.   

 

22.1.  Zamawiający wymaga zatrudnienia przez wykonawcę, podwykonawcę lub 

dalszego podwykonawcę na podstawie stosunku pracy osób wykonujących 

wszelkie czynności wchodzące w tzw. koszty bezpośrednie. Wymóg ten 

dotyczy osób, które wykonują czynności bezpośrednio związane w 

wykonywaniem robót, czyli tzw. pracowników fizycznych. Wymóg nie dotyczy 

m.in. następujących osób: kierujących budową, wykonujących obsługę 

geodezyjną, dostawców materiałów budowlanych.  

Obowiązek zatrudnienia na podstawie umowy o pracę nie dotyczy 

sytuacji, w której wykonawca, podwykonawca lub dalszy 

podwykonawca osobiście wykonuje powyższe czynności (np. osoba 

fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, wspólnicy spółki 

cywilnej). 

22.2.  W związku z powyższym wykonawca musi przed rozpoczęciem wykonywania 

czynności przez te osoby przedstawić inspektorowi nadzoru dokumenty 

potwierdzające zatrudnianie tych osób na umowę o pracę, np.:  

1) oświadczenie zatrudnionego pracownika; 

2) oświadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na 

podstawie umowy o pracę; 

3 zanonimizowanych kopii umów o pracę z możliwością identyfikacji rodzaju 

umowy, daty jej zawarcia oraz wymiaru etatu, 

4) inne dokumenty 

- zawierające 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 oraz zakres obowiązków pracownika.  

Pracodawcą musi być wykonawca lub jeden ze wspólników konsorcjum, 

zgłoszony zgodnie z przepisami ustawy Pzp podwykonawca lub dalszy 

podwykonawca. Bez przedstawienia jednego z powyższych dokumentów 
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osoby, które muszą być zatrudnione na umowę o pracę, nie będą mogły 

wykonywać pracy z winy wykonawcy. 

22.3.  Jeżeli na budowie będzie przebywać osoba niezatrudniona na umowę o pracę, 

co zostanie ustalone przez zamawiającego oraz przez inne osoby i organy 

upoważnione na podstawie odrębnych przepisów (np. Inspekcja Pracy), 

wykonawca zobowiązany jest do usunięcia tej osoby z placu budowy. 

Wykonawca zapłaci zamawiającemu tytułem kary umownej 1.000,00 zł za 

każdy taki przypadek. Fakt przebywania takiej osoby na budowie musi zostać 

potwierdzony pisemną notatką. Notatka nie musi być podpisana przez 

wykonawcę lub jego przedstawicieli. 

 

23. WYMAGANIA W ZAKRESIE ZATRUDNIENIA OSÓB, O KTÓRYCH MOWA W ART. 

96 UST. 2 PKT 2 PZP, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY PRZEWIDUJE TAKIE 

WYMAGANIA. 

     

  Zamawiający nie określa w opisie przedmiotu zamówienia wymagań związanych z  

realizacją zamówienia, o których mowa w art. 96 ust. 2 pkt 2 ustawy Prawo 

zamówień publicznych. 

 

24. INFORMACJA O ZASTRZEŻENIU MOŻLIWOŚCI UBIEGANIA SIĘ O UDZIELENIE 

ZAMÓWIENIA WYŁĄCZNIE PRZEZ WYKONAWCÓW, O KTÓRYCH MOWA W 

ART. 94 PZP, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY PRZEWIDUJE TAKIE WYMAGANIA.  

 

Zamawiający nie przewiduje takich wymagań. 

 

25. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM, KWOTA WADIUM.  

 

Zamawiający wymaga złożenia wadium w wysokości: 

120 000,00 zł  (słownie: sto dwadzieścia tysięcy złotych  00/100) –  

Wadium może być wnoszone według wyboru wykonawcy w jednej lub kilku 

następujących formach: 

1) pieniądzu;  

2) gwarancjach bankowych; 

3) gwarancjach ubezpieczeniowych; 

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

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

Przedsiębiorczości (j.t. Dz. U. z 2020 r. poz. 299). 

Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy 

wskazany przez Zamawiającego, tj.: 49 1160 2202 0000 0001 1609 1559.  

Za termin wniesienia wadium uznaje się zaksięgowanie wpłaty na rachunku 

Zamawiającego. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert 

Dowód wniesienia wadium w formie pieniądza należy złożyć wraz z ofertą 

przetargową. 

Wadium wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia: 

Wykonawca przekazuje zamawiającemu wraz z ofertą przetargową oryginał 

gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej. Wadium musi zabezpieczać ofertę 

przez cały okres związania ofertą. 

Wadium wniesione przez jednego ze wspólników konsorcjum w imieniu 

całego konsorcjum uważa się za wniesione prawidłowo.  

 

26. INFORMACJA O PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIENIACH, O KTÓRYCH MOWA W 

ART. 214 UST. 1 PKT 7 PZP, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY PRZEWIDUJE 

UDZIELENIE TAKICH ZAMÓWIEŃ.  
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Zamawiający nie przewiduje udzielenie zamówień, o którym mowa w art. 

214 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp, czyli tzw. zamówień „uzupełniających”.  

 

27. INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZEPROWADZENIA PRZEZ WYKONAWCĘ WIZJI 

LOKALNEJ LUB SPRAWDZENIA PRZEZ NIEGO DOKUMENTÓW NIEZBĘDNYCH 

DO REALIZACJI ZAMÓWIENIA, O KTÓRYCH MOWA W ART. 131 UST. 2 PZP, 

JEŻELI ZAMAWIAJĄCY PRZEWIDUJE MOŻLIWOŚĆ ALBO WYMAGA ZŁOŻENIA 

OFERTY PO ODBYCIU WIZJI LOKALNEJ LUB SPRAWDZENIU TYCH 

DOKUMENTÓW. 

  

Wykonawca zobowiązany jest dokonać we własnym zakresie i na własny koszt wizji 

w terenie oraz dokonać pomiarów i oględzin obiektów niezbędnych do realizacji 

zadania przed złożeniem oferty cenowej. 

 

Termin i zasady udziału w wizji lokalnej : 

1.O dokonanie wizji lokalnej należy zwracać się z wnioskiem, (według własnego 

wzoru) przesłanym elektronicznie przy użyciu Platformy Zakupowej dostępnej pod 

adresem: https://zuokrudno.ezamawiajacy.pl/app/login 

2.We wniosku należy wskazać osobę, która będzie uczestniczyła w wizji lokalnej. 

3.Zamawiający wyznaczy termin wizji lokalnej  informując Wykonawcę o powyższym 

elektronicznie przy użyciu Platformy Zakupowej. 

4.Zamawiający wystawi dla Wykonawcy potwierdzenie odbycia wizji lokalnej . 

Wykonawca w formularzu ofertowym oświadczy odbycie wizji lokalnej. 

 

Zgodnie z art. 226 ust. 1 pkt 18 ustawy Pzp, odrzuceniu będzie podlegać oferta, 

która została złożona bez odbycia wizji lokalnej lub bez sprawdzenia dokumentów 

niezbędnych do realizacji zamówienia dostępnych na miejscu u zamawiającego, w 

przypadku gdy zamawiający tego wymagał w dokumentach zamówienia. 

 

28. INFORMACJE DOTYCZĄCE WALUT OBCYCH, W JAKICH MOGĄ BYĆ 

PROWADZONE ROZLICZENIA MIĘDZY ZAMAWIAJĄCYM A WYKONAWCĄ, 

JEŻELI ZAMAWIAJĄCY PRZEWIDUJE ROZLICZENIA W WALUTACH OBCYCH.  

 

Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych. Rozliczenia będą 

się odbywały w walucie polskiej, tj. w złotych polskich.  

 

29. INFORMACJE DOTYCZĄCE ZWROTU KOSZTÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU, 

JEŻELI ZAMAWIAJĄCY PRZEWIDUJE ICH ZWROT. 

 

Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 

 

 

30. INFORMACJA O OBOWIĄZKU OSOBISTEGO WYKONANIA PRZEZ 

WYKONAWCĘ KLUCZOWYCH ZADAŃ, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY DOKONUJE 

TAKIEGO ZASTRZEŻENIA ZGODNIE Z ART. 60 I ART. 121. 

 

Zamawiający nie nakłada obowiązku osobistego wykonania kluczowych 

części zamówienia przez wykonawcę. 

 

31. MAKSYMALNA LICZBA WYKONAWCÓW, Z KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY ZAWRZE 

UMOWĘ RAMOWĄ, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY PRZEWIDUJE ZAWARCIE UMOWY 

RAMOWEJ.  

 

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.  
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32. INFORMACJA O PRZEWIDYWANYM WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ 

OFERTY Z ZASTOSOWANIEM AUKCJI ELEKTRONICZNEJ WRAZ Z 

INFORMACJAMI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 230, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY 

PRZEWIDUJE AUKCJĘ ELEKTRONICZNĄ. 

 

Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej. 

 

33. WYMÓG LUB MOŻLIWOŚĆ ZŁOŻENIA OFERT W POSTACI KATALOGÓW 

ELEKTRONICZNYCH LUB DOŁĄCZENIA KATALOGÓW ELEKTRONICZNYCH DO 

OFERTY, W SYTUACJI OKREŚLONEJ W ART. 93.  

 

Zamawiający nie przewiduje ani wymogu ani możliwości złożenia ofert w postaci 

katalogów elektronicznych. 

 

34. INFORMACJE DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA 

UMOWY, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY JE PRZEWIDUJE. 

 

Zamawiający będzie wymagał od wykonawcy, który złoży najkorzystniejszą 

ofertę, wniesienia przed podpisaniem umowy lub najpóźniej w dniu jej 

podpisywania, zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 

5% ceny brutto podanej w ofercie.  

 

Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru wykonawcy w jednej lub w kilku 

następujących formach:  

1) pieniądzu; 

2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-

kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym; 

3) gwarancjach bankowych; 

4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 

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

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

Przedsiębiorczości (j.t. Dz. U. z 2020 r., poz. 299); 

6) przez ustanowienie zastawu na papierach wartościowych emitowanych przez 

Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego. 

 

Zabezpieczenie w formie pieniądza należy wpłacić na rachunek bankowy Zakładu 

Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych RUDNO sp. z o.o. Rudno 17; 14-100 

Ostróda nr : 49 1160 2202 0000 0001 1609 1559 

 

Zamawiający wyraża zgodę, żeby zabezpieczenie było tworzone przez potrącenia 

z należności za częściowo wykonane roboty budowlane. 

W takim przypadku najpóźniej w dniu zawarcia umowy wykonawca jest obowiązany 

wnieść co najmniej 30% kwoty zabezpieczenia. Zamawiający będzie wpłacał kwoty 

potrącane na rachunek bankowy w tym samym dniu, w  którym będzie dokonywał 

zapłaty faktury. Wniesienie pełnej wysokości zabezpieczenia nie może nastąpić 

później niż do połowy okresu, na który została zawarta umowa. 

Zabezpieczenie w formie innej niż pieniądz wykonawca przekazuje 

zamawiającemu: 

-  w oryginale w postaci papierowej albo  

-  przekazuje oryginał gwarancji, poręczenia lub zastawu na papierach 

wartościowych, w postaci elektronicznej na adres: zamowienia@zuokrudno.pl 

 

Z treści zabezpieczenia przedstawionego w formie gwarancji/poręczenia winno 

wynikać, że bank, ubezpieczyciel, poręczyciel zapłaci, na rzecz zamawiającego 

mailto:zamowienia@zuokrudno.pl
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w terminie maksymalnie 15 dni od pisemnego żądania kwotę zabezpieczenia, na 

pierwsze wezwanie zamawiającego, bez odwołania, bez warunku, bez 

konieczności sporządzania i podpisywania jakichkolwiek protokołów odbioru robót lub 

usuwania wad w okresie rękojmi oraz niezależnie od kwestionowania czy zastrzeżeń 

wykonawcy i bez dochodzenia czy wezwanie zamawiającego jest uzasadnione czy 

nie. 

Treść dokumentu stanowiącego zabezpieczenie w zakresie jego zwrotu musi być 

zgodna z art. 453 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

 

35. WYMAGANIA DOTYCZĄCE UMÓW O PODWYKONAWSTWO. 

 

35.1.  Wymagania dotyczące umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są 

roboty budowlane, a których niespełnienie spowoduje zgłoszenie przez 

zamawiającego odpowiednio zastrzeżeń lub sprzeciwu, są zgodne z wymogami 

ustawy Prawo zamówień publicznych. Poza tym w treściach umów muszą 

być zawarte zapisy zobowiązujące wykonawcę, podwykonawcę 

i dalszego podwykonawcę do przedstawiania zamawiającemu 

protokołów odbiorów częściowych i końcowych podpisanych 

pomiędzy wykonawcą, podwykonawcą i dalszymi podwykonawcami. 

W przypadku, jeśli w tych protokołach zawarte będą zastrzeżenia lub 

uwagi, wykonawca zobligowany będzie do przestawienia dokumentu 

potwierdzającego ich faktyczne usunięcie. Ponadto wykonawca 

zobowiązany będzie do przedstawienia zamawiającemu - przed datą 

końcowego rozliczenia z zamawiającym, najpóźniej na dzień 

poprzedzający ostateczną zapłatę - oświadczenia, z datą pewną, 

podwykonawców i dalszych podwykonawców, potwierdzającego 

faktyczne otrzymanie zapłaty od wykonawcy. Brak oświadczeń będzie 

skutkował wstrzymaniem zapłaty należnej wykonawcy bez żadnych 

konsekwencji dla zamawiającego wynikających z nieterminowej 

zapłaty wynagrodzenia należnego wykonawcy.  

Wykonawca jest bezwzględnie zobowiązany do zgłaszania wszystkich 

projektów umów oraz zawartych umów dotyczących 

podwykonawstwa na roboty budowlane bez względu na ich wartość.  

35.2.  Umowy o podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy lub usługi, 

nie podlegają obowiązkowi przedkładania Zamawiającemu, jeżeli ich wartość 

brutto jest mniejsza niż 10.000,00 zł, bez względu na przedmiot tych dostaw 

lub usług. 

 

36. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH. 

 

36.1 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 danych) (Dz. U. UE L119 z dnia 4 maja 2016 r., str. 1; 

zwanym dalej „RODO”) informujemy, że: 

 

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zakład Unieszkodliwiania 

Odpadów Komunalnych Rudno Sp. z o.o. z siedzibą w Rudnie, adres biura: ul. 

Czarnieckiego 28, 14-100 Ostróda, reprezentowane przez Prezesa Zarządu – 

Pana Leszka Rochowicza (dalej: Zakład RUDNO); 

2) administrator wyznaczył Inspektora Danych Osobowych, z którym można się 

kontaktować pod adresem e-mail: m.bawolska@zuokrudno.pl 

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c 

RODO w celu związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie 

zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego. 
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4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym 

udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 ustawy 

P.Z.P. 

5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 P.Z.P. 

przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a 

jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje 

cały czas trwania umowy; 

6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana 

dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisanych ustawy 

P.Z.P., związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

publicznego. 

7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane 

w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO. 

8) posiada Pani/Pan: 

a)  na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych 

Pani/Pana dotyczących (w przypadku, gdy skorzystanie z tego prawa 

wymagałoby po stronie administratora niewspółmiernie dużego wysiłku 

może zostać Pani/Pan zobowiązana do wskazania dodatkowych informacji 

mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy 

lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu 

albo sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o 

udzielenie zamówienia); 

b)  na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana 

danych osobowych (skorzystanie z prawa do sprostowania nie może 

skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z 

ustawą PZP oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego 

załączników); 

c)  na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora 

ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem okresu 

trwania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu 

oraz przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do 

ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do 

przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony 

prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z 

uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub 

państwa członkowskiego); 

 d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych 

Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;   

36.2 nie przysługuje Pani/Panu: 

a)  w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia 

danych osobowych; 

b)  prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 

20 RODO; 

c)  na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania 

danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana 

danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO; przysługuje Pani/Panu 

prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z RODO 

przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przez administratora. 

Organem właściwym dla przedmiotowej skargi jest Urząd Ochrony 

Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 
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Załączniki do SWZ: 

1. Umowa (wzór) – załącznik nr 1 

2. FORMULARZ OFERTOWY – do wypełnienia przez wykonawców i załączenia do oferty-

załącznik nr 2 

3. Kosztorys ofertowy – załącznik nr 2a 

4. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia i o spełnieniu warunków udziału w 

postępowaniu – załącznik nr 3 

5. Zobowiązanie podmiotu do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów 

na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia  – załącznik nr 4 

6. wykaz robót – załącznik nr 5 

7. wykaz osób – załącznik nr 6 

8. oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej – 

załącznik nr 7 

9. Oświadczenie, złożone na podstawie art. 117 ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r. 

w ust. 2 i 3 ustawy Pzp- załącznik nr 8 

 

    Dokumentacja będąca w posiadaniu zamawiającego: Poniższa dokumentacja stanowi  

    załącznik do ogłoszenia o postępowaniu i jest dostępna na stronie internetowej    

    prowadzonego postępowania: https://zuokrudno.ezamawiajacy.pl/app/login 
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