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Spis treści 
 

I Nazwa oraz adres zamawiającego, numer telefonu, adres poczty elektronicznej oraz strony 
 

internetowej prowadzonego postępowania 
 

II Adres strony internetowej, na której udostępniane będą zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz 

inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie  
zamówienia 

 

III Tryb udzielenia zamówienia 
 

IV Informacja czy zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością 
 

prowadzenia negocjacji 
 

V Opis przedmiotu zamówienia 
 

VI Opis części zamówienia, jeżeli zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych 
 

VII Liczba części zamówienia, na którą wykonawca może złożyć ofertę, lub maksymalną liczbę  
części, na które zamówienie może zostać udzielone temu samemu wykonawcy, oraz kryteria  
lub zasady, mające zastosowanie do ustalenia, które części zamówienia zostaną udzielone  
jednemu wykonawcy, w przypadku wyboru jego oferty w większej niż maksymalna liczbie  
części 

 

VIII Wymagania w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o 
 

których mowa w art. 95, jeżeli zamawiający przewiduje takie wymagania 
 

IX Informacja o obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych zadań, jeżeli 
 

zamawiający dokonuje takiego zastrzeżenia zgodnie z art. 60 i art. 121 
 

X Informacje dotyczące przeprowadzenia przez wykonawcę wizji lokalnej lub sprawdzenia przez 

niego dokumentów niezbędnych do realizacji zamówienia, o których mowa w art. 131 ust. 2, 

jeżeli zamawiający przewiduje możliwość albo wymaga złożenia oferty po odbyciu 
 

wizji lokalnej lub sprawdzeniu tych dokumentów 
 

XI Informacja o przewidywanych zamówieniach, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 i 8, 
 

jeżeli zamawiający przewiduje udzielenie takich zamówień 
 

XII Informacja o przedmiotowych środkach dowodowych 
 

XIII Termin wykonania zamówienia 
 

XIV Podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 108 ust. 1 
 

XV Podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 109 ust. 1 
 

XVI Informacja o warunkach udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
 

XVII Wykaz podmiotowych środków dowodowych 
 

XVIII Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie  
komunikował się z wykonawcami, oraz informacje o wymaganiach technicznych i  
organizacyjnych sporządzania, wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej 
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XIX Informacje o sposobie komunikowania się zamawiającego z wykonawcami w inny sposób niż  
przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, w tym w przypadku zaistnienia jednej z 

 
sytuacji określonych w art. 65 ust. 1, art. 66 i art. 69 
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XXI Termin związania ofertą 
 

XXII Wymagania dotyczące wadium, jeżeli zamawiający przewiduje obowiązek wniesienia wadium 
 

XXIII Opis sposobu przygotowywania oferty 
 

XXIV Sposób oraz termin składania ofert 
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XXIX Informacje o formalnościach, jakie muszą zostać dopełnione po wyborze oferty w celu 
 

zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego 
 

XXX Informacje dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli zamawiający 
 

przewiduje obowiązek jego wniesienia 
 

XXXI Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną 
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I. Nazwa oraz adres zamawiającego, numer telefonu, adres poczty elektronicznej oraz 

strony internetowej prowadzonego postępowania 

 

 
 
 

Zamawiający: GMINA PŁOTY 
 

z siedzibą w: Urząd Miejski w Płotach 
 

72-310 Płoty 

Plac Konstytucji 3 Maja 1  
telefon 91 38 30 33 405, 

 
fax. 91 38 32 10 745  
e-mail: inwestycje2@ploty.pl  
strona internetowa: www.bip.ploty.pl 

NIP:                             857-18-23-242 

REGON:                      811684479 

 

ePUAP: portal dostępny pod adresem: https://epuap.gov.pl/wps/portal 
 

ESP: URZĄD MIEJSKI W PŁOTACH, 72-310 Płoty,  Plac Konstytucji 3 Maja 1 

/c9bp2l57es/skrytka 

Godziny urzędowania: 8.00 - 15.00  
Konto bankowe: 02 9393 1023 3900 0257 2000 0490 

 

Adres strony internetowej prowadzonego postępowania: http://bip.ploty.pl 

 

Powyższa strona jest stroną prowadzonego postępowania w rozumieniu ustawy Prawo zamówień 

publicznych. Zamawiający zamieszczać będzie na niej dokumenty postępowania, informację o kwocie 

jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia (przed otwarciem ofert), a także 

informację z otwarcia ofert, o której mowa w art. 222 ust. 5 ustawy Pzp. 
 

Natomiast składanie ofert będzie możliwe za pośrednictwem funkcjonalności miniPortal (szyfrowanie 

ofert) oraz platformy e-PUAP (złożenie oferty, a także opcjonalnie komunikacja pomiędzy wykonawcą 

a zamawiającym). 
 

Adres strony internetowej postępowania utworzonego na platformie miniPortal oraz ID postępowania 

wskazane są w załączniku nr 10 do SWZ 

 

 

 

 

 

 

http://www.bip.ploty.pl/
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II. Adres strony internetowej, na której udostępniane będą zmiany i wyjaśnienia treści 

SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem 

o udzielenie zamówienia 

 

 
 
 

1. Zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z 

postępowaniem o udzielenie zamówienia, udostępniane będą na stronie: http://bip.ploty.pl/ 
 

2. Zgodnie z art. 284 ust. 1-6 ustawy Pzp:  
1) Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ. 

2) Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 

dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści 

SWZ wpłynął do zamawiającego nie później niż na 4 dni przed upływem terminu składania 

ofert. 

3) Jeżeli zamawiający nie udzieli wyjaśnień w terminie, o którym mowa w pkt 2), przedłuża 

termin składania ofert o czas niezbędny do zapoznania się wszystkich zainteresowanych 

wykonawców z wyjaśnieniami niezbędnymi do należytego przygotowania i złożenia ofert.  
4) W przypadku gdy wniosek o wyjaśnienie treści SWZ nie wpłynął w terminie, o którym mowa 

w pkt 2), zamawiający nie ma obowiązku udzielania wyjaśnień SWZ oraz obowiązku 

przedłużenia terminu składania ofert.  
5) Przedłużenie terminu składania ofert, o których mowa w pkt 4), nie wpływa na bieg terminu 

składania wniosku o wyjaśnienie treści SWZ. 

6) Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający udostępnia, bez ujawniania źródła 

zapytania, na stronie internetowej prowadzonego postępowania. 
 

3. Zgodnie z art. 286 ust. 1- ustawy Pzp, w uzasadnionych przypadkach zamawiający może przed 

upływem terminu składania ofert zmienić treść SWZ. 
 
 
 
 

III. Tryb udzielenia zamówienia 

 

 

 

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone będzie w trybie podstawowym, w wariancie bez 

przeprowadzenia negocjacji, na podstawie art. 275 pkt 1) ustawy Pzp. 
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IV. Informacja czy zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty 

z możliwością prowadzenia negocjacji 
 

 
Zamawiający nie przewiduje możliwości przeprowadzenia negocjacji w celu wyboru 
najkorzystniejszej oferty. 
 
 
 

V. Opis przedmiotu zamówienia 
 

 
 

Przedmiotem zamówienia jest zadanie inwestycyjne pn. "Budowa i wyposażenie stacji uzdatniania 

wody i ujęcia wody w m. Czarne", które realizowane będzie w trybie „zaprojektuj i wybuduj”.  

Realizacja zadania współfinansowana jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego 

Funduszu Rozwoju Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu 

Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 . Operacja typu "Gospodarka wodno-

ściekowa" w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, 

ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji  w 

energię odnawialną i oszczędzanie energii" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 

2014-2020. Na podstawie Umowa o przyznaniu pomocy nr nr 00045-65150-UM1600114/19 z dnia 

08.06.2020r.  

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAWARTY JEST W PROGRAMIE 

FUNKCJINALNO-UŻYTKOWYM stanowiącym załącznik nr 12 do SPECYFIKACJI 

WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. 

W RAMACH PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA NALEŻY RÓWNIEŻ WYKONAĆ 

ZAGOSPODAROWANIE TERENU (zakres nie jest ujęty w PFU): 

• drogi i place manewrowe z kostki brukowej. Przewidywana powierzchnia – ok. 600m2. 

• zamontować bramę wjazdową zamykaną na kłódkę oraz furtkę zamykaną na klucz lub kłódkę.  

• ogrodzenie  w miejscu starego ogrodzenia. Łączna długość – ok. 370 mb. ogrodzenie wykonać 

z siatki stalowej powlekanej tworzywem sztucznym z dolną płytą - cokołem , o wysokości 

1,5m wraz z drutami naciągowymi oraz  osprzętem. Zabezpieczyć antykorozyjnie słupki 

ogrodzeniowe.  

• plantowanie całości terenów zielonych z obsianiem trawy . 

 

Zamawiający zaleca przeprowadzenie wizji lokalnej na miejscu. Wykonawcy, którzy są 

zainteresowani przeprowadzeniem wizji lokalnej w celu zapoznania się z obiektem, zobowiązani są 

zgłosić chęć uczestniczenia w wizji lokalnej do w formie pisemnej lub faksowej (nr faksu 91 

3210745) bądź za pośrednictwem mail na adres: i.majewska@ploty.pl lub a.porebska@ploty.pl  
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O terminie przeprowadzenia wizji lokalnej Wykonawcy chętni do udziału w niej zostaną 

poinformowani pisemnie, faksem lub e-mailem. 

 

 

CPV: 

45000000-7 - Roboty budowlane; 

45200000-9 - Roboty w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części 

oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej; 

45250000-4 –Roboty w zakresie instalowania, wydobycia, produkcji oraz budowy obiektów 

budowlanych przemysłu naftowego i gazowniczego; 

45252126-7: Zakłady uzdatniania wody pitnej 

45259900-6: Modernizacja zakładów 

45310000-3: Roboty w zakresie instalacji elektrycznych 

45317000-2: Inne instalacje elektryczne 

45231300-8: Budowa sieci wod. – kan. 

74000000-9: Usługi profesjonalne w zakresie architektury, inżynierii, budowy, prawa, księgowości 

oraz inne; 

74200000-1: Usługi doradcze dotyczące architektury, inżynierii, budowy i podobne 

74230000-0: Usługi inżynieryjne; 

7423200: Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania 
 
 
 
 
 

VI. Opis części zamówienia, jeżeli zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych 

 
 

Zamawiający nie przewiduje możliwości składania ofert częściowych. 

 

W związku z powyższym, na podstawie art. 91 ust. 2 ustawy Pzp, zamawiający wskazuje w 

dokumentach zamówienia powody niedokonania podziału zamówienia na części: 

Zamawiający wyjaśnia, że przed wszczęciem postepowania, podjął się rozważenia celowości podziału 

niniejszego zamówienia na części. 

W pierwszej kolejności, zamawiający przeanalizował możliwość podziału zamówienia, biorąc pod 

uwagę względy techniczne, organizacyjne, ekonomiczne lub celowościowe. 

Nie mniej jednak, ze względów organizacyjnych, ekonomicznych i celowościowych, podział taki byłby 

znacząco niekorzystny. Przede wszystkim, w przypadku podziału zamówienia na części, istnieje realne 

ryzyko braku wzajemnej współpracy pomiędzy wykonawcami poszczególnych części zamówienia.  

W związku z podziałem niniejszego zamówienia na części, spowodować może brak zainteresowania 

potencjalnych wykonawców niniejszym zamówieniem, lub brakiem zainteresowania na którąś z części, 
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co uniemożliwi zrealizowanie zamówienia w pełnym jego zakresie w wymaganym terminie.  Zaś, w 

przypadku wyboru ofert, istnieje istotne ryzyko braku współpracy kilku zespołów. 

Ponadto, zamawiający odstąpił od podziału niniejszego zamówienia w oparciu o komentarz p. Jacka 

Sadowego „Uzasadnienie braku podziału zamówienia na części” z 20.11.2017 r. Z uwagi na niską 

wartość zamówienia (poniżej progów unijnych), a co za tym idzie łatwy dostęp do uzyskania zamówienia 

przez wykonawców z sektora MŚP – dalszy podział zamówienia można uznać za niecelowy. Ponadto, 

dalszy podział zamówienia, skutkowałby istotnymi problemami w udzieleniu zamówienia, 

przewidzianymi w ww. komentarzu: „Tym samym za wystarczające uzasadnienie dla braku podziału 

zamówienia na mniejsze części należy uznać fakt niskiej wartości udzielanego zamówienia. Po pierwsze: 

przedmiot zamówienia jest dostosowany do potrzeb MŚP. Po drugie: dalszy podział zamówienia rodzi 

ryzyko ograniczenia konkurencji, który może skutkować koniecznością unieważnienia postępowania na 

niektóre lub wszystkie części udzielanego zamówienia. Po trzecie, ryzyko unieważnienia prowadzi do 

generowania niepotrzebnych kosztów związanych z obowiązkiem prowadzenia kolejnych procedur oraz 

może utrudniać realizację zadań publicznych.” 

Reasumując, zamawiający nie przewiduje możliwości podziału niniejszego zamówienia na części, 

ponieważ podział taki jest znacząco niekorzystny pod względem organizacyjnym, ekonomicznym i 

celowościowym. Przede wszystkim jednak, ewentualne dokonanie podziału zamówienia na części nie 

zwiększyłoby zaangażowania wykonawców z sektora MŚP, jak również nie wpłynęłoby na zwiększenie 

konkurencyjności w postępowaniu. Wielkość i wartość przedmiotu zamówienia dedykowana jest w 

istocie wykonawcom z sektora MŚP. 

 

 

 

VII. Liczba części zamówienia, na którą wykonawca może złożyć ofertę, lub maksymalną 

liczbę części, na które zamówienie może zostać udzielone temu samemu 

wykonawcy, oraz kryteria lub zasady, mające zastosowanie do ustalenia, które 

części zamówienia zostaną udzielone jednemu wykonawcy, w przypadku wyboru 

jego oferty w większej niż maksymalna liczbie części 
 

 

Nie dotyczy. 

 

 

 

VIII. Wymagania w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w 

okolicznościach, o których mowa w art. 95, jeżeli zamawiający przewiduje takie 

wymagania 

 
 

 

Zgodnie z art. 95 ust. 1 ustawy Zamawiający wymaga, aby Wykonawca lub Podwykonawca(y) 

zatrudniali na podstawie umowy o pracę, w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. 

- Kodeks pracy (Dz. U. z 2019 r. poz. 1040, 1043 i 1495) osoby, które będą wykonywały prace 
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związane z przedmiotem zamówienia tj.: pracownicy ogólnobudowlani, pracownicy obsługujący 

sprzęt i maszyny budowlane z wyjątkiem osób odpowiedzialnych za kierowanie robotami tj. 

kierownika budowy lub robót oraz osób odpowiedzialnych za projektowanie.  

 

1) W trakcie realizacji umowy Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności 

kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub podwykonawcę 

wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane powyżej. 

czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do: 

a) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów  i 

dokonywania ich oceny, 

b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. 

wymogów, 

c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 

 

2) W trakcie realizacji umowy na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym 

wezwaniu terminie Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu 

potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez 

Wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane powyżej czynności w trakcie 

realizacji Umowy: 

a) Oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o 

pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. 

Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu 

składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem 

czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem 

liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz 

podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub 

podwykonawcy; 

b) Poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub 

Podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji 

zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie Wykonawcy lub 

Podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został 

sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób 

zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z 

dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności  bez adresów, 

nr PESEL pracowników). Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. 

Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny 

być możliwe do zidentyfikowania; 

c) Zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez Wykonawcę 

lub Podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia 

na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy; 
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d) Poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub 

Podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez 

pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych 

osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o 

ochronie danych osobowych. Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. 

3) Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na 

podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności wskazane powyżej, Zamawiający 

przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez Wykonawcę kary umownej w 

wysokości określonej we wzorze umowy stanowiącym zał. do SWZ. Niezłożenie przez 

Wykonawcę  w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych przez Zamawiającego 

dowodów, w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu 

zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez 

Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób 

wykonujących czynności wskazane w powyżej.  

4) W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę 

lub podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez 

Państwową Inspekcję Pracy. 

 

 

 

IX. Informacja o obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych zadań, 

jeżeli zamawiający dokonuje takiego zastrzeżenia zgodnie z art. 60 i art. 121 

 

Zamawiający nie stawia wymogu osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych zadań. 
 

 

 

X. Informacje dotyczące przeprowadzenia przez wykonawcę wizji lokalnej lub 

sprawdzenia przez niego dokumentów niezbędnych do realizacji zamówienia, o 

których mowa w art. 131 ust. 2, jeżeli zamawiający przewiduje możliwość albo 

wymaga złożenia oferty po odbyciu wizji lokalnej lub sprawdzeniu tych 

dokumentów 

 

Zamawiający zaleca przeprowadzenie wizji lokalnej na miejscu. Wykonawcy, którzy są 

zainteresowani przeprowadzeniem wizji lokalnej w celu zapoznania się z obiektem, zobowiązani są 

zgłosić chęć uczestniczenia w wizji lokalnej za pośrednictwem mail na adres: inwestycje2@ploty.pl    

i a.porebska@ploty.pl  

O terminie przeprowadzenia wizji lokalnej Wykonawcy chętni do udziału w niej zostaną 

poinformowani za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mailem). 
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XI. Informacja o przewidywanych zamówieniach, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 

i 8, jeżeli zamawiający przewiduje udzielenie takich zamówień 

 

Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 i 8 

ustawy Pzp. 

 

XII. Informacja o przedmiotowych środkach dowodowych 

 

Zamawiający nie żąda złożenia przedmiotowych środków dowodowych. 

 

 

XIII. Termin wykonania zamówienia 

 
 

Termin wykonania  umowy -  w trybie zaprojektuj i wybuduj:  

1) etap 1 – Wykonanie kompletnych opracowań projektowych dla wszystkich 

branż stanowiących przedmiot zamówienia wraz z niezbędnymi uzgodnieniami 

i decyzjami niezbędnymi do uzyskania pozwolenia na budowę: od dnia 

podpisania umowy do 28 lutego 2023r.  

 

2) etap 2 - Wykonane robot budowlanych wraz z uzyskaniem pozwolenia na 

użytkowanie obiektu: do 31 maja 2023r.  
 

 

 

XIV. Podstawy wykluczenia z postępowania 

 

 

Zgodnie z art. 108 ust. 1 ustawy Pzp, z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się 

wykonawcę: 

 

 

 

1. W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z 

postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 108 ust. 

1 Ustawy. Na podstawie:  

1) art. 108 ust. 1 pkt 1) Zamawiający wykluczy Wykonawcę będącego osobą fizyczną, którego 

prawomocnie skazano za przestępstwo:  
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a) udziału w zorganizowanej grupie przestępczej albo związku mającym na celu popełnienie 

przestępstwa lub przestępstwa skarbowego, o którym mowa w art. 258 Ustawy z dnia 6 

czerwca 1997 r. Kodeks karny (tekst jedn. Dz.  

U. z 2020 r. poz. 1444 z późn. zm. - „Kk”),  

b) handlu ludźmi, o którym mowa w art. 189a Kk,  

c) o którym mowa w art. 228–230a, art. 250a Kodeksu karnego, w art. 46–48 ustawy z 

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

poz. 523, 1292, 1559 i 2054),  

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

Kk, lub przestępstwo udaremniania lub utrudniania stwierdzenia przestępnego 

pochodzenia pieniędzy lub ukrywania ich pochodzenia, o którym mowa w art. 299 Kk,  

e) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 Kk, lub mające na celu 

popełnienie tego przestępstwa,  

f) powierzenia wykonywania pracy małoletniemu cudzoziemcowi, o którym mowa w art. 9 

ust. 2 Ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy 

cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej (Dz. U. poz. 769),  

g) przeciwko obrotowi gospodarczemu, o których mowa w art. 296-307 Kk, przestępstwo 

oszustwa, o którym mowa w art. 286 Kk, przestępstwo przeciwko wiarygodności 

dokumentów, o których mowa w art. 270-277d Kk, 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) art. 108 ust. 1 pkt 2) Zamawiający wykluczy Wykonawcę, 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 art. 108 ust. 1 pkt 1) Ustawy;  

3) art. 108 ust. 1 pkt 3) Zamawiający wykluczy Wykonawcę, 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 
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Wykonawca odpowiednio przed upływem terminu do składania wniosków o dopuszczenie 

do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert dokonał płatności 

należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne wraz z 

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

4) art. 108 ust. 1 pkt 4) Zamawiający wykluczy Wykonawcę, wobec którego prawomocnie 

orzeczono zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne;  

5) art. 108 ust. 1 pkt 5) Zamawiający wykluczy Wykonawcę, 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) art. 108 ust. 1 pkt 6) Zamawiający wykluczy Wykonawcę, jeżeli, w przypadkach, o których 

mowa w art. 85 ust. 1 Ustawy, 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 (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 z późn. zm.), chyba że 

spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez 

wykluczenie Wykonawcy z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia.  

2. W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z 

postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art.:. Na 

podstawie:  

1) art. 109 ust. 1 pkt 4) ustawy Pzp - tj. wykonawcę, 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; 

2) art. 109 ust. 1 pkt 5) ustawy Pzp - tj. wykonawcę, 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 
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3. W związku z wejściem w życie w dniu 16.04.2022 r. Ustawy z dnia 13.04.2022 r. o 

szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę 

oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (dalej: Ustawa UA), na podstawie 

art. 7 ust. 1 ustawy, z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu 

prowadzonego na podstawie ustawy Pzp wyklucza się:  

1) wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w 

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

decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w 

art. 1 pkt 3 ustawy;  

2) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu 

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

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

w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca 

takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę 

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

którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;  

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

ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia  29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 

2105 i 2106), jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 

i 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 ustawy.  

4. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawcę w przypadku zaistnienia 

okoliczności przewidzianych w 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), Zakazuje się udzielania lub dalszego 

wykonywania wszelkich zamówień publicznych lub koncesji objętych zakresem dyrektyw w 

sprawie zamówień publicznych, a także zakresem art. 10 ust. 1, 3, ust. 6 lit. a)–e), ust. 8, 9 i 

10, art. 11, 12, 13 i 14 dyrektywy 2014/23/UE, art. 7 i 8, art. 10 lit. b)–f) i lit. h)–j) dyrektywy 

2014/24/UE, art. 18, art. 21 lit. b)–e) i lit. g)–i), art. 29 i 30 dyrektywy 2014/25/UE oraz art. 13 

lit. a)–d), lit. f)–h) i lit. j) dyrektywy 2009/81/WE na rzecz lub z udziałem:  

1) obywateli rosyjskich lub osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów z siedzibą 

w Rosji;  
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2) 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 ustępu; 

lub osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów działających w imieniu lub pod 

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

3) 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.  

 
 
4. W niniejszym postępowaniu nie będzie mieć zastosowanie art. 108 ust 2 ustawy, zgodnie z 

którym, z postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku zamówienia o wartości równej 

lub  przekraczającej  wyrażoną  w  złotych  równowartość  kwoty  dla  robót  budowlanych  – 20 

000 000 euro, a dla dostaw lub usług – 10 000 000 euro, wyklucza się wykonawcę, który 

udaremnia lub utrudnia stwierdzenie przestępnego pochodzenia pieniędzy lub ukrywa ich 

pochodzenie, w związku z brakiem możliwości ustalenia beneficjenta rzeczywistego, w 

rozumieniu art. 2 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy 

oraz finansowaniu terroryzmu (Dz.U. z 2019 r. poz. 1115, 1520, 1655 i 1798). 

5. Na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 2 lit. a) ustawy Pzp, zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli została 

złożona przez wykonawcę podlegającego wykluczeniu z postępowania. 
 
 
 
 
 

XV. Informacja o warunkach udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

 
  
 

1. Zgodnie z art. 112 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający określa warunki udziału w postępowaniu w sposób 

proporcjonalny do przedmiotu zamówienia oraz umożliwiający ocenę zdolności wykonawcy do 

należytego wykonania zamówienia, w szczególności wyrażając je jako minimalne poziomy zdolności. 

 

2. W związku z powyższym, o udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się wykonawcy, 

którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące: 

 

1) zdolności technicznej lub zawodowej: zamawiający uzna, że wykonawca spełnia niniejszy 

warunek wówczas, jeżeli wykaże, że: 

a) dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia: 

• Kierownikiem budowy, posiadającym uprawnienia budowlane do kierowania 

robotami w specjalności konstrukcyjno-budowlanej w rozumieniu ustawy z 

dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz.U. 2021 poz. 2351 ze zm.) lub 
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odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie 

wcześniej obowiązujących przepisów.  

• kierownikiem robót sanitarnych z uprawnieniami  do kierowania robotami w 

specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, 

wentylacyjnych, gazowych lub uprawnieniami równoważnymi do powyższych, 

wydanymi na podstawie wcześniejszych obowiązujących przepisów prawa; 

• kierownikiem robót elektrycznych z uprawnieniami do kierowania robotami w 

specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i 

elektroenergetycznych  lub uprawnieniami równoważnymi do powyższych 

wydanymi na podstawie wcześniejszych obowiązujących przepisów prawa,  

• kierownikiem robót drogowych  z uprawnieniami  do kierowania robotami w 

specjalności drogowej w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo 

budowlane (tj. Dz.U. 2021 poz. 2351 ze zm.) lub odpowiadające im uprawnienia 

budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących 

przepisów.  

 

Przez uprawnienia budowlane należy rozumieć: uprawnienia, o których mowa w ustawie z dnia 7 

lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 ze zm.) lub odpowiadające im ważne 

uprawnienia budowlane wydane na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów prawa lub 

odpowiednie kwalifikacje zdobyte za granicą, uznane w Polsce na podstawie przepisów ustawy z 

dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach 

członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2021 r. poz. 1646) 

 

Ocena spełniania warunku nastąpi na podstawie wykazu 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 na zasadzie spełnia / nie spełnia.  

 

Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że wykonawca nie posiada 

wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych wykonawcy 

w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację 

zamówienia.   

 

b) wykonał należycie w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, 

a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, minimum jedną 
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robotę budowlaną polegającą na: wybudowaniu lub przebudowaniu ujęcia wody lub 

wybudowaniu lub przebudowaniu stacji uzdatniania wody o wartości robót nie mniejszej 

niż 400.000,00 złotych brutto. 

 

Ocena spełniania warunku nastąpi na podstawie wykazu 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, na zasadzie spełnia / nie spełnia. 

 

Uwaga:   W przypadku, gdy wartość zamówień wykazanych przez wykonawcę celem 

potwierdzenia warunku udziału w postępowaniu wyrażona będzie w walucie obcej, 

zamawiający przeliczy wartość na walutę polską w oparciu o średni kurs walut NBP, dla 

danej waluty, z daty wszczęcia postępowania (ogłoszenia niniejszego postępowania). 

Jeżeli w tym dniu nie będzie opublikowany średni kurs NBP, zamawiający przyjmie kurs 

średni z ostatniej tabeli przed wszczęciem postępowania).     
 

 
4. Wymogi dotyczące wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, określone 

przez zamawiającego, zgodnie z art. 117 ust. 1-4 ustawy Pzp: 
 
 

1) 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 usługi, do realizacji których te zdolności są 

wymagane. 

 

2) W przypadku, o którym mowa w pkt 1) i 2), wykonawcy wspólnie ubiegający się o 

udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które usługi 

wykonają poszczególni wykonawcy, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do 

SWZ (zawarte w treści załącznika nr 1 do SWZ) 

 

1. Zgodnie z art. 118 ust. 1 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 podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego 

łączących go z nimi stosunków prawnych, przy czym, w odniesieniu do warunków dotyczących 
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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. 
 

Na podstawie art. 120 ustawy Pzp, podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, 

odpowiada solidarnie z wykonawcą, który polega na jego sytuacji finansowej lub ekonomicznej, 

za szkodę poniesioną przez zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba 

że za nieudostępnienie zasobów podmiot ten nie ponosi winy. 

 

 

XVI. Wykaz podmiotowych środków dowodowych 

 

 

1. Zgodnie z treścią art. 273 ust. 1 ustawy Pzp, w postępowaniach o wartości poniżej progów 

unijnych, zamawiający może żądać podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie:  
1) braku podstaw wykluczenia;  
2) spełniania warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji. 

 

2. Na podstawie art. 128 ust. 6 ustawy Pzp, rodzaje podmiotowych środków dowodowych oraz innych 

dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, okres ich ważności 

oraz formy, w jakich mogą być one składane, mając na uwadze potrzebę potwierdzenia braku 

podstaw wykluczenia, spełniania warunków udziału w postępowaniu, zapewnienia aktualności 

podmiotowych środków dowodowych, innych dokumentów i oświadczeń, oraz sposoby komunikacji 

między zamawiającym a wykonawcą – reguluje Rozporządzenie o rodzajach dokumentów [2]. 
 

3. Na wezwanie zamawiającego, zgodnie z art. 274 ust. 1 ustawy Pzp, wykonawca, którego oferta 

została najwyżej oceniona, złoży w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia 

wezwania, podmiotowe środki dowodowe, aktualne na dzień złożenia podmiotowych środków 

dowodowych, na potwierdzenie wykazania: 
 

1) spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w rozdziale XV SWZ:  
a) wykazu 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 - wzór stanowi załącznik nr 4 do SWZ 

b) wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 

lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z 
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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 wzór stanowi załącznik nr 3 do 

SWZ 

UWAGA: Na podstawie § 9 ust. 3 pkt 1) Rozporządzenia [2], jeżeli wykonawca powołuje się na doświadczenie w 

realizacji robót budowlanych, wykonywanych wspólnie z innymi wykonawcami, wykaz o którym mowa w ust. 3 pkt 1 lit. 

b) dotyczy robót budowlanych, w których wykonaniu wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył; 
  
 

Ponadto, jeżeli załączony wykaz wykonanych robót budowlanych będzie potwierdzać 

wysokość tych usług w walucie innej niż PLN, wykonawca powinien dokonać przeliczenia na 

PLN wg średniego kursu NBP z dnia, w którym ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane 

w Biuletynie Zamówień Publicznych. W przypadku, gdy w przedstawionym wykazie zostaną 

przez wykonawcę wskazane wartości w walucie innej niż PLN, zamawiający dokona przeliczenia 

na PLN wg kursu średniego NBP na dzień w którym ogłoszenie o zamówieniu zostało 

opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych. 

 
 

 

2) braku podstaw wykluczenia, o których mowa w rozdziale XIV  SWZ; 

  
a) Oświadczenie o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 

125 ust. 1 ustawy Pzp, w zakresie art. 108 ust. 1 ustawy Pzp, – wzór stanowi załącznik nr 

7 do SWZ; 
 

b) odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i 

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

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

wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, chyba, że Wykonawca w Formularzu Oferty 

(zał. Nr 1) wskażę dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów samodzielnie przez 

Zamawiającego. 

c) oświadczenia wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym 

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

wskazanych przez zamawiającego, o których mowa w art. 109 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp – 

wzór stanowi załącznik nr 6 do SWZ. 
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4. Zgodnie z art. 274 ust. 4 ustawy Pzp, 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. 
 

5. Ponadto, na podstawie art. 127 ust. 2 ustawy Pzp, wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia 

podmiotowych środków dowodowych, które zamawiający posiada, jeżeli wykonawca wskaże te środki 

oraz potwierdzi ich prawidłowość i aktualność. 
 

6. W niniejszym postępowaniu, zastosowanie może mieć również art. 274 ust. 2 i 3 ustawy Pzp. 

 

7. Zgodnie z § 12 ust. 1 -3 Rozporządzenia [2], „wykonawca wpisany do urzędowego wykazu 

zatwierdzonych wykonawców lub wykonawca certyfikowany przez jednostki certyfikujące spełniające 

wymogi europejskich norm certyfikacji może, zamiast odpowiednich podmiotowych środków 

dowodowych, o których mowa w ustawie i rozporządzeniu, złożyć zaświadczenie o wpisie do 

urzędowego wykazu wydane przez właściwy organ lub certyfikat wydany przez właściwą jednostkę 

certyfikującą kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, wskazujące na 

podmiotowe środki dowodowe stanowiące podstawę wpisu lub uzyskania certyfikacji, chyba że 

zamawiający ma uzasadnione podstawy do zakwestionowania informacji wynikających z zaświadczenia 

lub certyfikatu”. 
 

Powyższy przepis stosuje się odpowiednio do podmiotowych środków dowodowych dotyczących 

podmiotu udostępniającego zasoby na zasadach określonych w art. 118 ustawy oraz podwykonawcy 

niebędącego podmiotem udostępniającym zasoby na takich zasadach. 
 

8. Zgodnie z art. 118 ust. 3 ustawy Pzp, 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 dokumentu stanowi załącznik nr 5 do SWZ. 

 

Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa powyżej, potwierdza, że stosunek 

łączący wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych 

zasobów oraz określa 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. 
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Na podstawie art. 119 ustawy Pzp, zamawiający zobowiązany jest dokonać oceny udostępnianych 

zasobów oraz przeprowadzić badanie podstaw wykluczenia wobec podmiotów udostępniających zasoby. 
 

Wobec powyższego, zamawiający ocenia, czy udostępniane wykonawcy przez podmioty udostępniające 

zasoby zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na 

wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 112 

ust. 2 pkt 3 i 4, a także bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, które zostały 

przewidziane względem wykonawcy. 
 

Zgodnie z art. 122 ustawy Pzp, jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe, sytuacja ekonomiczna lub 

finansowa podmiotu udostępniającego zasoby nie potwierdzają spełniania przez wykonawcę warunków 

udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, zamawiający żąda, 

aby wykonawca w terminie określonym przez zamawiającego zastąpił ten podmiot innym podmiotem 

lub podmiotami albo wykazał, że samodzielnie spełnia warunki udziału w postępowaniu. 
 

Jednocześnie, zgodnie z art. 123 ustawy Pzp, 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. 
 

9. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, 

zastosowanie będzie mieć § 4 ust. 1-3 Rozporządzenia [2]. W oparciu o powyższe, zamawiający 

wymaga, aby zamiast odpisu albo informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji 

i Informacji o Działalności Gospodarczej, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 6 Rozporządzenia - złożył 

dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce 

zamieszkania, potwierdzające, 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. 
 

Dokumenty, o których mowa powyżej, powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed 

ich złożeniem. 

 

10. Sposób sporządzania podmiotowych środków dowodowych: 

 

1) W oparciu o § 7 ust. 1 Rozporządzenia o elektronizacji [3], podmiotowe środki dowodowe, w tym 

oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy, oraz zobowiązanie podmiotu 

udostępniającego zasoby, przedmiotowe środki dowodowe, oraz pełnomocnictwo przekazuje się 

w postaci elektronicznej i opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem 

zaufanym lub podpisem osobistym. 

 
2) W przypadku gdy podmiotowe środki dowodowe, w tym oświadczenie, o którym mowa w art. 

117 ust. 4 ustawy, oraz zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, przedmiotowe środki 
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dowodowe, niewystawione przez upoważnione podmioty lub pełnomocnictwo, zostały 

sporządzone jako dokument w postaci papierowej i opatrzone własnoręcznym podpisem, 

przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu opatrzone kwalifikowanym podpisem 

elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, poświadczającym zgodność 

cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej. 

 
3) Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej, o 

którym mowa w pkt 2, dokonuje w przypadku: 

a) 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; 

b) przedmiotowego środka dowodowego, dokumentu, o którym mowa w art. 94 ust. 2 

ustawy, 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;  
c) pełnomocnictwa - mocodawca. 

 

4) Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej, o 

którym mowa w pkt 2, może dokonać również notariusz. 

 
5) Ponadto, zgodnie z § 8 Rozporządzenia o elektronizacji [3], w przypadku przekazywania w 

postępowaniu dokumentu elektronicznego w formacie poddającym dane kompresji, opatrzenie 

pliku zawierającego skompresowane dokumenty kwalifikowanym podpisem elektronicznym, 

podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, jest równoznaczne z opatrzeniem wszystkich 

dokumentów zawartych w tym pliku odpowiednio kwalifikowanym podpisem elektronicznym, 

podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. 
 
 

 

  

 Zgodnie z § 6 ust. 1 Rozporządzenia o elektronizacji [3], w przypadku gdy podmiotowe środki 

dowodowe, przedmiotowe środki dowodowe, inne dokumenty, w tym dokumenty, o których mowa 

w art. 94 ust. 2 ustawy, lub dokumenty potwierdzające umocowanie do reprezentowania odpowiednio 

wykonawcy, wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego, 

podmiotu udostępniającego zasoby na zasadach określonych w art. 118 ustawy lub podwykonawcy 

niebędącego podmiotem udostępniającym zasoby na takich zasadach, zwane dalej „dokumentami 

potwierdzającymi umocowanie do reprezentowania”, zostały wystawione przez upoważnione 

podmioty inne niż wykonawca, wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, 

podmiot udostępniający zasoby lub podwykonawca, zwane dalej „upoważnionymi podmiotami”, jako 

dokument elektroniczny – przekazuje się ten dokument. 
 

6) W przypadku gdy podmiotowe środki dowodowe, przedmiotowe środki dowodowe, inne 

dokumenty, w tym dokumenty, o których mowa w art. 94 ust. 2 ustawy, lub dokumenty 
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potwierdzające umocowanie do reprezentowania, zostały wystawione przez upoważnione 

podmioty jako dokument w postaci papierowej, przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego 

dokumentu opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub 

podpisem osobistym, poświadczające zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem w 

postaci papierowej. 

 
7) Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej, o 

którym mowa powyżej, dokonuje w przypadku: 
 

podmiotowych środków dowodowych oraz dokumentów potwierdzających umocowanie 

do reprezentowania - odpowiednio wykonawca, wykonawca wspólnie ubiegający się o 

udzielenie zamówienia, podmiot udostępniający zasoby lub podwykonawca, w zakresie 

podmiotowych środków dowodowych lub dokumentów potwierdzających umocowanie 

do reprezentowania, które każdego z nich dotyczą;  
przedmiotowych środków dowodowych - odpowiednio wykonawca lub wykonawca 

wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia;  
innych dokumentów, w tym dokumentów, o których mowa w art. 94 ust. 2 ustawy - 

odpowiednio wykonawca lub wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie 

zamówienia, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą. 
 

8) Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej, o 

którym mowa w pkt 8, może dokonać również notariusz. 
 

9) 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. 

 
10) Zgodnie z § 5 Rozporządzenia o elektronizacji [3], podmiotowe środki dowodowe, przedmiotowe 

środki dowodowe oraz inne dokumenty lub oświadczenia, sporządzone w języku obcym 

przekazuje się wraz z tłumaczeniem na język polski. 

 
 
 
 
 

 

XVII. Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których 

zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami, oraz informacje o 

wymaganiach technicznych i organizacyjnych sporządzania, wysyłania i odbierania 

korespondencji elektronicznej 

 
 
 

1. Informacje ogólne  
1) W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między zamawiającym a 

wykonawcami odbywa się przy użyciu: 
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miniPortalu, który dostępny jest pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/, 

 
ePUAPu, dostępnego pod adresem: https://epuap.gov.pl/wps/portal  

ESP: URZĄD MIEJSKI W PŁOTACH, 72-310 Płoty, Plac Konstytucji 3 Maja 1, 

/c9bp2l57es/skrytka 

lub poczty elektronicznej inwestycje2@ploty.pl 
 

Natomiast złożenie oferty jest możliwe wyłącznie poprzez ePUAP przy użyciu systemu 

miniPortal. 
 

2) Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma 

dostęp do następujących formularzy: „Formularz do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub 

wniosku” oraz do „Formularza do komunikacji”. 

3) Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, 

elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich 

użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z systemu miniPortal oraz Warunkach 

korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP). Instrukcje 

dotyczące korzystania z systemu miniPortal – ePUAP, dostępna jest pod adresem: 

https://miniportal.uzp.gov.pl/Instrukcje, natomiast Regulamin  
korzystania z systemu miniPortal dostępny jest pod adresem: 

https://miniportal.uzp.gov.pl/WarunkiUslugi 

4) Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy: 

„Formularz złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” i „Formularza do komunikacji” 

wynosi 150 MB. Natomiast, maksymalny rozmiar wiadomości wysyłanych / odbieranych 

przez zamawiającego poprzez e-mail wynosi: 50 MB. 

5) Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, 

oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji 

przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP.  
6) Zamawiający przekazuje link do postępowania wszczętego na platformie miniPortal oraz ID 

postępowania jako załącznik nr 10 do niniejszej SWZ. Dane postępowanie można 

wyszukać również na Liście wszystkich postępowań w miniPortalu klikając wcześniej opcję 

„Dla Wykonawców” lub ze strony głównej z zakładki Postępowania. 
 

2. Wymagania techniczne  
1) W celu korzystania z systemu miniPortal konieczne jest dysponowanie przez użytkownika 

urządzeniem teleinformatycznym z dostępem do sieci Internet. Aplikacja działa na 

Platformie Windows, Mac i Linux. Specyfikacja połączenia, formatu przesyłanych danych 

oraz kodowania i oznaczania czasu odbioru danych: 
 

specyfikacja połączenia - Formularze udostępnione są za pomocą protokołu TLS 1.2, 
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format danych oraz kodowanie miniPortal - Formularze dostępne są w formacie HTML z 

kodowaniem UTF-8, 
 

oznaczenia czasu odbioru danych – miniPortal - wszelkie operacje opierają się o czas 

serwera i dane zapisywane są z dokładnością co do setnej części sekundy, 
 

integracja z systemem ePUAP jest wykonana w wykorzystaniem standardowego 

mechanizmu ePUAP. W przypadku Wykonawcy wysyłającego wniosek do 

Zamawiającego, ESP Zamawiającego automatycznie generuje Rodzaj Urzędowego 

Poświadczenia Odbioru czyli Urzędowe Poświadczenie Przedłożenia (UPP), które jest 

powiązane z wysyłanym dokumentem. W UPP w sekcji „Dane poświadczenia” jest 

zawarta informacja o dacie doręczenia. 
 

2) System dostępny jest za pośrednictwem następujących przeglądarek internetowych: 

Microsoft Internet Explorer od wersji 11.0 
 

Mozilla Firefox od wersji 15 

Google Chrome od wersji 20 

Microsoft Edge 
 

3. Dodatkowe wymagania dotyczące korespondencji:  
1) Przy przekazywaniu korespondencji przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, 

wykonawca zapewnia gotowość odbioru i odczytania co najmniej plików w formacie *.pdf. 

 
2) W przypadku kompresji plików, zamawiający wskazuje format z rozszerzeniem .zip, lub  

.7Z, które widnieją w załączniku nr 2 do Rozporządzenia KRI [5]. Zamawiający nie dopuszcza  

format .rar3.  
3) Zamawiający wskazuje formaty danych, w szczególności wśród wskazanych w Rozporządzeniu 

KRI [5], w jakich wykonawca powinien złożyć ofertę oraz pozostałe wymagane oświadczenia i 

dokumenty: *.pdf, *.jpg (.jpeg), *.doc, *.docx, *.odt, *.ods, *.txt, lub *.xls4 ze szczególnym 

wskazaniem na .pdf. Złożenie przez wykonawcę oferty, oświadczeń i dokumentów w innym 

formacie, będzie stanowić podstawę do odrzucenia oferty na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 6) 

ustawy Pzp:  
„Art. 226 ust.1. pkt 6) Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli nie została sporządzona lub 

przekazana w sposób zgodny z wymaganiami technicznymi oraz organizacyjnymi 

sporządzania lub przekazywania ofert przy użyciu środków komunikacji elektronicznej 

określonymi przez zamawiającego”. 

Powyższy wymóg nie dotyczy dokumentów niewystawianych przez upoważnione podmioty, 

takich jak zaświadczenia z ZUS, US i KRK – wystawione w postaci elektronicznej. Dokumenty 

te, wykonawca przedkłada zamawiającemu w oryginale.  
4) Zgodnie z § 10 Rozporządzenia [3], dokumenty elektroniczne w postępowaniu spełniają 

łącznie następujące wymagania: 
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a) są utrwalone w sposób umożliwiający ich wielokrotne odczytanie, zapisanie i 

powielenie, a także przekazanie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej lub na 

informatycznym nośniku danych;  
b) umożliwiają prezentację treści w postaci elektronicznej, w szczególności przez 

wyświetlenie tej treści na monitorze ekranowym; 

c) umożliwiają prezentację treści w postaci papierowej, w szczególności za pomocą 

wydruku;  
d) zawierają dane w układzie niepozostawiającym wątpliwości co do treści i kontekstu 

zapisanych informacji. 

5) Informacje, oświadczenia lub dokumenty, inne niż oferta, podmiotowe i przedmiotowe środki 

dowodowe, przekazywane w postępowaniu, 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 lub 

jako tekst wpisany bezpośrednio do wiadomości przekazywanej przy użyciu środków 

komunikacji elektronicznej, o których mowa w § 3 ust. 1 Rozporządzenia o elektronizacji [3]. 
 

6) Zgodnie z § 12 Rozporządzenia o elektronizacji [3], środki komunikacji elektronicznej w 

postępowaniu służące do odbioru dokumentów elektronicznych zawierających 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, dokumenty, o których mowa w art. 94 ust. 

2 ustawy, oraz informacje, oświadczenia lub dokumenty, inne niż określone w § 11 ust. 1 [3], 

umożliwiają identyfikację podmiotów przekazujących te dokumenty elektroniczne oraz 

ustalenie dokładnego czasu i daty ich odbioru. 

 

 

 

 

 

XVIII. Informacje o sposobie komunikowania się zamawiającego z wykonawcami w inny 

sposób niż przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, w tym w przypadku 

zaistnienia jednej z sytuacji określonych w art. 65 ust. 1, art. 66 i art. 69 

 
  
 

Nie dotyczy. 
 

 

 

XIX. Wskazanie osób uprawnionych do komunikowania się z wykonawcami 

 

 

Osoby upoważnione ze strony zamawiającego do kontaktowania się z wykonawcami: 



 

 

  

 

            

 

"Budowa i wyposażenie stacji uzdatniania wody i ujęcia wody w m. Czarne" 
Operacja typu "Gospodarka wodno-ściekowa" w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem 
lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji  w energię odnawialną i oszczędzanie energii" Programu 

Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020  
Umowa o przyznaniu pomocy nr 00045-65150-UM1600114/19 z dnia 08.06.2020r. 

                                                                                                
 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” 
 

1) W sprawach dot. merytorycznych: Anna Porębska, e-mail: a.porebska@ploty.pl 

2) W sprawach proceduralnych: Iwona Majewska, e-mail: inwestycje2@ploty.pl 
 
 
 
 
 

XX. Termin związania ofertą 

 
  
 

1. Zgodnie z art. 307 ust. 1 ustawy Pzp, wykonawca jest związany ofertą do upływu terminu określonego 

datą w dokumentach zamówienia, jednak nie dłużej niż 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert, 

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

 

W związku z powyższym, zamawiający wyznacza termin związania ofertą: 

od dnia, w którym upływa termin składania ofert (włącznie z tym dniem) do 16 września 2022 r. 
 

2. Informacja na temat przedłużania terminu związania ofertą: 
 

1) Na podstawie art. 307 ust. 2 ustawy Pzp, w przypadku gdy wybór najkorzystniejszej oferty nie nastąpi 

przed upływem terminu związania ofertą określonego w dokumentach zamówienia, zamawiający 

przed upływem terminu związania ofertą zwraca się jednokrotnie do wykonawców o wyrażenie zgody 

na przedłużenie tego terminu o wskazywany przez niego okres, nie dłuższy niż 30 dni. 

2) Przedłużenie terminu związania ofertą, wymaga natomiast złożenia przez wykonawcę pisemnego 

oświadczenia o wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu związania ofertą. 

3) W przypadku gdy zamawiający żąda wniesienia wadium, przedłużenie terminu związania ofertą, 

następuje wraz z przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z 

wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. 

 

XXI. Wymagania dotyczące wadium, jeżeli zamawiający przewiduje obowiązek 

wniesienia wadium 

 

 
 
 
Zamawiający nie żąda wniesienia wadium. 
 
 
 
 
 

XXII. Opis sposobu przygotowywania oferty 

 

1. Zgodnie z art. 218 ust 1 ustawy Pzp, Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę, z wyjątkiem 

przypadków określonych w ustawie. 
 

mailto:a.porebska@ploty.pl
mailto:inwestycje2@ploty.pl
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2. Ponadto, zgodnie z art. 218 ust 2 ustawy Pzp, treść oferty musi być zgodna z wymaganiami 

zamawiającego określonymi w dokumentach zamówienia. 
 

3. Formularz oferty wraz z załącznikami musi być podpisany przez osobę uprawnioną do 

występowania w imieniu wykonawcy, tj. przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli  
i zaciągania zobowiązań wskazaną w dokumencie upoważniającym do występowania w obrocie 

prawnym. 
 

4. Na podstawie art. 63 ust. 2 ustawy Pzp, w postępowaniu o udzielenie zamówienia o wartości 

mniejszej niż progi unijne, ofertę i oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1, składa się, pod 

rygorem nieważności:  
w formie elektronicznej (tj. opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym),  

lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym, 

lub podpisem osobistym. 
 

5. Ponadto, zgodnie z § 2 ust. 1 i 2 Rozporządzenia o elektronizacji [3], 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, o 

którym mowa w art. 118 ust. 3 ustawy, przedmiotowe środki dowodowe, pełnomocnictwo, 

dokumenty, o których mowa w art. 94 ust. 2 ustawy, 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 (Dz.U.  
z 2020 r. poz. 346, 568, 695, 1517 i 2320), z zastrzeżeniem formatów, o których mowa w art. 66 

ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem rodzaju przekazywanych danych. 

 
 
 

6. WYKAZ DOKUMENTÓW SKŁADAJĄCYCH SIĘ NA OFERTĘ: 
 

1) FORMULARZ OFERTOWY – zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do SWZ łącznie z 

załącznikiem nr 1A do SWZ. 

2) Oświadczenie wykonawcy wskazujące części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć 

podwykonawcom, wraz z podaniem nazw ewentualnych podwykonawców, jeżeli są już znani – 

zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do SWZ (zawarte w treści załącznika nr 1 do SWZ) 

3) Oświadczenie wykonawcy składane na podstawie art. 117 ust. 4 ustawy Pzp (w przypadku 

wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia) – zgodnie ze wzorem 

stanowiącym załącznik nr 11 do SWZ. 

4) Oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1, składane na podstawie art. 273 ust. 2 ustawy Pzp, 

zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do SWZ, w następującym zakresie: 

• spełniania warunków udziału w postępowaniu określonych przez zamawiającego w rozdziale 

XV ust. 2 pkt 1) SWZ, 

• wstępnego potwierdzenia braku podstaw wykluczenia z postępowania na podstawie art. 108 ust. 

1 oraz art. 109 ust. 1 pkt 4) i 5) ustawy Pzp; 

5) Odpowiednie pełnomocnictwo lub inne dokumenty potwierdzające umocowanie do reprezentowania 

wykonawcy, gdy w imieniu wykonawcy działa osoba, której umocowanie nie wynika z dokumentów 

takich jak odpis lub informacja z KRS, CEiDG, lub innego właściwego rejestru, z zastrzeżeniem § 13 
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ust. 1 i 2 Rozporządzenia o rodzajach dokumentów. Powyższe ma zastosowanie również do osoby 

działającej w imieniu wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. 

6) Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania wykonawcy 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, jeżeli wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w 

postępowaniu, zamierza polegać na zdolnościach innych podmiotów. Wzór dokumentu stanowi 

załącznik nr 5 do SWZ; 
 

7. Zgodnie z § 4 ust. 1 Rozporządzenia o dokumentach elektronicznych [3], w przypadku gdy dokumenty 

elektroniczne w postępowaniu lub konkursie, przekazywane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, 

zawierają informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 

kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. z 2020 r. poz. 1913), wykonawca, w celu 

utrzymania w poufności tych informacji, przekazuje je w wydzielonym i odpowiednio oznaczonym pliku. 
 

Jednocześnie, zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy Pzp, nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę 

przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej 

konkurencji (Dz.U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649), jeżeli wykonawca, wraz z przekazaniem takich informacji, 

zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę 

przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 222 ust. 5. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

XXIII. Sposób oraz termin składania ofert 

 
  
 

1. W oparciu o art. 219 ust. 1 ustawy Pzp, oferta może być złożona tylko do upływu terminu 

składania ofert. 

 
2. W  związku  z  powyższym,  zamawiający  wyznacza  następujący  termin  składania  ofert  

18 sierpnia 2022 r. o godz. 10:00. 
 

3. Złożenie oferty  
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1) Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem „Formularza do złożenia, zmiany, wycofania 

oferty lub wniosku” dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. 

Funkcjonalność do zaszyfrowania oferty przez wykonawcę jest dostępna dla wykonawców na 

miniPortalu, w szczegółach danego postępowania. W formularzu oferty wykonawca 

zobowiązany jest podać adres skrzynki ePUAP, na którym prowadzona będzie 

korespondencja związana z postępowaniem. 
 

2) Ofertę należy sporządzić w języku polskim.  
3) Ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej (opatrzonej 

kwalifikowanym podpisem elektronicznym), lub w postaci elektronicznej opatrzonej 

podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.  
4) Sposób złożenia oferty, w tym zaszyfrowania oferty opisany został w „Instrukcji 

użytkownika”, dostępnej na stronie: https://miniportal.uzp.gov.pl/ 

5) Jeżeli dokumenty elektroniczne, przekazywane przy użyciu środków komunikacji 

elektronicznej, zawierają informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu 

przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. z 

2020 r. poz. 1913), wykonawca, w celu utrzymania w poufności tych informacji, przekazuje 

je w wydzielonym i odpowiednio oznaczonym pliku, wraz z jednoczesnym zaznaczeniem 

polecenia „Załącznik stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa”, a następnie wraz z plikami 

stanowiącymi jawną część należy ten plik zaszyfrować. 

6) Do oferty należy dołączyć oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu, spełnianiu warunków 

udziału w postępowaniu, w zakresie wskazanym przez zamawiającego, w formie 

elektronicznej (opatrzonej elektronicznym podpisem kwalifikowanym) lub w postaci 

elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, a następnie 

zaszyfrować wraz z plikami stanowiącymi ofertę. 
 

7) Oferta może być złożona tylko do upływu terminu składania ofert.  
8) Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert wycofać ofertę za 

pośrednictwem „Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” dostępnego 

na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Sposób wycofania oferty został opisany 

w „Instrukcji użytkownika” dostępnej na miniPortalu 

9) Wykonawca po upływie terminu do składania ofert nie może skutecznie dokonać zmiany 

ani wycofać złożonej oferty.  
10) W zależności od formatu podpisu (np. PAdES, XAdES) i jego typu (zewnętrzny, 

wewnętrzny) wykonawca składa podpisane dokumenty wraz z wygenerowanym plikiem 

podpisu (typ zewnętrzny) lub dokument z wszytym podpisem (typ wewnętrzny) 

11) Zamawiający zwraca uwagę na ograniczenia wielkości plików podpisywanych profilem 

zaufanym, który wynosi max 10MB, oraz na ograniczenie wielkości plików podpisywanych 

w aplikacji eDoApp służącej do składania podpisu osobistego, który wynosi max 5MB. 
 

12) Ze względu na niskie ryzyko naruszenia integralności pliku oraz łatwiejszą weryfikację 

podpisu, zamawiający zaleca, w miarę możliwości, przekonwertowanie plików składających 

się na ofertę na format .pdf i opatrzenie ich podpisem kwalifikowanym PAdES. 
 



 

 

  

 

            

 

"Budowa i wyposażenie stacji uzdatniania wody i ujęcia wody w m. Czarne" 
Operacja typu "Gospodarka wodno-ściekowa" w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem 
lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji  w energię odnawialną i oszczędzanie energii" Programu 

Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020  
Umowa o przyznaniu pomocy nr 00045-65150-UM1600114/19 z dnia 08.06.2020r. 

                                                                                                
 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” 
 

13) Pliki w innych formatach niż PDF zaleca się opatrzyć zewnętrznym podpisem XAdES. 

Wykonawca powinien pamiętać, aby plik z podpisem przekazywać łącznie z dokumentem 

podpisywanym. 
 

14) Zamawiający zaleca aby w przypadku podpisywania pliku przez kilka osób, stosować podpisy 

tego samego rodzaju. Podpisywanie różnymi rodzajami podpisów np. osobistym i 

kwalifikowanym może doprowadzić do problemów w weryfikacji plików. 
 

15) Zamawiający zaleca, aby wykonawca z odpowiednim wyprzedzeniem przetestował 

możliwość prawidłowego wykorzystania wybranej metody podpisania plików oferty. 

16) Podczas podpisywania plików zaleca się stosowanie algorytmu skrótu SHA2 zamiast SHA1. 

4. UWAGA! Zamawiający zaleca, aby wykonawcy składali oferty co najmniej na kilka godzin przed 

upływem terminu składania ofert, aby ewentualne problemy techniczne związane z 

funkcjonowaniem ePUAP-u nie uniemożliwiły złożenia ofert w wyznaczonym terminie. 

 
 
 

XXIV. Termin otwarcia ofert 

 
  
 

1. Zgodnie z art. 222 ust. 1 ustawy Pzp, otwarcie ofert następuje niezwłocznie po upływie terminu 

składania ofert, nie później niż następnego dnia po dniu, w którym upłynął termin składania 

ofert. 
 

2. W związku z powyższym,  zamawiający informuje,  że zamierza  dokonać  otwarcia  ofert  

18 sierpnia 2022 r. o godz. 10:30. 
 

3. Otwarcie ofert następuje poprzez użycie mechanizmu do odszyfrowania ofert dostępnego po 

zalogowaniu w zakładce „Deszyfrowanie” na miniPortalu i następuje poprzez wskazanie pliku do 

odszyfrowania.  
4. Jeżeli otwarcie ofert następuje przy użyciu systemu teleinformatycznego, w przypadku awarii tego 

systemu, która powoduje brak możliwości otwarcia ofert w terminie określonym przez 

zamawiającego, otwarcie ofert następuje niezwłocznie po usunięciu awarii.  
5. Zamawiający informuje o zmianie terminu otwarcia ofert na stronie internetowej prowadzonego 

postępowania. 

6. Dodatkowe informacje dotyczące otwarcia ofert:  
1) Zamawiający, najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępnia na stronie internetowej 

prowadzonego postępowania informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na 

sfinansowanie zamówienia.  
2) Zamawiający, niezwłocznie po otwarciu ofert, udostępnia na stronie internetowej 

prowadzonego postępowania informacje o: 
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a) nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej 

działalności gospodarczej albo miejscach zamieszkania wykonawców, których 

oferty zostały otwarte;  
b) cenach lub kosztach zawartych w ofertach.  

3) W przypadku ofert, które podlegają negocjacjom, zamawiający udostępnia informacje, o 

których mowa w pkt 2) lit b), niezwłocznie po otwarciu ofert ostatecznych albo 

unieważnieniu postępowania – zapis ten nie dotyczy niniejszego postępowania. 

 
 

XXV. Zmiana lub wycofanie oferty 

 
  
 

1. W oparciu o art. 219 ust. 2 ustawy Pzp, do upływu terminu składania ofert wykonawca może 

wycofać ofertę.  
2. W zakładce „Formularze do komunikacji” dostępnej z poziomu menu na Platformie ePUAP są 

dostępne dedykowane formularze: „formularz do złożenia, zmiany i wycofania oferty” za 

pomocą, którego wykonawcy mogą przesyłać zaszyfrowane oferty, zmienić je bądź wycofać, a 

także formularz do komunikacji pomiędzy zamawiającymi a wykonawcami. 

3. W celu zmiany oferty wykonawca za pośrednictwem dedykowanego „formularza do złożenia, 

zmiany, wycofania oferty lub wniosku” prześle na skrzynkę podawczą zamawiającego formularz 

z informacją o zmianie oferty. Wykonawca złoży nową, zmienioną, zaszyfrowaną ofertę 

wypełniając po raz kolejny „formularz do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku”. 

 

 

 

 

XXVI. Sposób obliczenia ceny 

 
  
 

1. Wykonawca poda cenę oferty w Formularzu Ofertowym sporządzonym według wzoru 

stanowiącego Załącznik nr 1 do SWZ, jako cenę brutto [z uwzględnieniem kwoty podatku od 

towarów i usług (VAT)] z wyszczególnieniem stawki podatku od towarów i usług (VAT). 

2. Cena oferty stanowi wynagrodzenie ryczałtowe. 

3. Cena musi być wyrazona w złotych polskich (PLN), z dokładnością nie większą niż dwa 

miejsca po przecinku. 

4. Wykonawca poda w Formularzu Ofertowym stawkę podatku od towarów i usług (VAT) 

właściwą dla przedmiotu zamówienia, obowiązującą według stanu praw-nego na dzień 

składania ofert. Określenie ceny ofertowej z zastosowaniem nie-prawidłowej stawki podatku 

od towarów i usług (VAT) potraktowane będzie, jako błąd w obliczeniu ceny i spowoduje 

odrzucenie oferty, jeżeli nie ziszczą się usta-wowe przesłanki omyłki (na podstawie art. 226 

ust. 1 pkt 10 pzp w związku z art. 223 ust. 2 pkt 3 pzp). 
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5. Cena podana w ofercie (w formularzu ofertowym) powinna obejmować wszystkie koszty, 

upusty i składniki związane z wykonaniem zamówienia (w tym podatki i narzuty), i stanowić 

będzie cenę brutto. 

6. Cena może być tylko jedna i nie będzie podlegać zmianom w czasie obowiązywania umowy, 

za wyjątkiem okoliczności przewidzianych we worze umowy stanowiącym załącznik nr 1 do 

SWZ. 

7. Wykonawca zobowiązany jest do szczegółowego sprawdzenia dokumentacji stanowiącej opis 

przedmiotu zamówienia oraz przewidzieć wszystkie okoliczności, które mogą wpłynąć na 

cenę zamówienia. 

8. Zgodnie z art. 225 ust. 1 ustawy Pzp, jeżeli została złożona oferta, której wybór prowadziłby 

do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 

2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2018 r. poz. 2174, z późn. zm.79)), dla celów 

zastosowania kryterium ceny lub kosztu zamawiający dolicza do przedstawionej w tej ofercie 

ceny kwotę podatku od towarów i usług, którą miałby obowiązek rozliczyć. 

9. W ofercie, o której mowa powyżej, wykonawca ma obowiązek: 

1) poinformowania zamawiającego, że wybór jego oferty będzie prowadził do powstania u 

zamawiającego obowiązku podatkowego; 

2) wskazania nazwy (rodzaju) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będą 

prowadziły do powstania obowiązku podatkowego; 

3) wskazania wartości towaru lub usługi objętego obowiązkiem podatkowym 

zamawiającego, bez kwoty podatku; 

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

będzie miała zastosowanie. 

10. Cena ofertowa musi być wyrażona w złotych polskich i zaokrąglona do dwóch miejsc po 

przecinku. Rozliczenia miedzy Zamawiającym a Wykonawcą prowadzone będą w złotych 

polskich (PLN).  

11. W przypadku rozbieżności pomiędzy ceną ryczałtową podaną cyfrowo a słownie, jako 

wartość właściwa zostanie przyjęta cena ryczałtowa podana słownie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

XXVII. Opis kryteriów oceny ofert wraz z podaniem wag tych kryteriów  

i sposobu oceny ofert 

 
 

1) Kryterium oceny ofert stanowi: 

Lp. Nazwa kryterium Waga punktowa 

1 Cena 60  

2 Okres gwarancji 40  
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2) Zamawiający wybierze ofertę, która uzyska najwyższą ilość punktów, obliczoną wg wzoru:  

P = Pc + Pg 

gdzie: 

P – ogólna liczba punktów przyznanych ofercie 

Pc – punkty kryterium cena 

Pg – punkty kryterium okres gwarancji 

3) Do porównania i oceny ofert w danych kryteriach zostanie przyznana następująca punktacja:  

 

KRYTERIUM: CENA 

Ilość punktów zostanie obliczona na podstawie poniższego wzoru: 

 

       najniższa cena brutto z ofert  

Pc = ------------------------------------   x  60  x 100 % 

                  cena brutto oferty badanej  

Maksymalna ilość punktów, jaką można uzyskać w powyższym kryterium: 60 punktów. 

 

 

KRYTERIUM: OKRES GWARANCJI  

Zamawiający ustala minimalny okres gwarancji 36 miesięcy i maksymalny okres 72 m-cy. 

Ilość punktów zostanie obliczona na podstawie poniższego wzoru: 

 

   okres gwarancji oferty badanej  

Pg = --------------------------------------------------------  x 40  x 100 % 

                najdłuższy termin okresu gwarancji z ofert 

 

Maksymalna ilość punktów, jaką można uzyskać w powyższym kryterium: 40 punktów. 

_____________________________________________________________________________

__ 

4) Obliczenia punktacji dokonywane będą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.  

5) Jeżeli Wykonawca zaoferuje terminy krótsze niż minimalne wymagane przez zamawiającego 

oferta zostanie odrzucona. Jeżeli wykonawca zaoferuje terminy dłuższe niż maksymalne, do 

oceny oferty przyjęty zostanie maksymalny termin wskazany przez zamawiającego. 

6) Jeżeli zamawiający nie może wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej 

ofert przedstawia taki sam bilans ceny lub kosztu i innych kryteriów oceny ofert, zamawiający 

spośród tych ofert wybiera ofertę z najniższą ceną lub najniższym kosztem .  

7) Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane 

w złożonych ofertach, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie lub koszcie, 

zamawiający wzywa wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym 

przez zamawiającego ofert dodatkowych. 

8) Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen lub kosztów wyższych niż 
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zaoferowane w złożonych ofertach. 

 
 

 

XXVIII. Informacje o formalnościach, jakie muszą zostać dopełnione po wyborze oferty 

w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego 

 

1. Zamawiający zawiera umowę̨ w sprawie zamówienia publicznego, z uwzględnieniem art. 577 

pzp, w terminie nie krótszym niż̇ 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze 

najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało prze-słane przy użyciu środków 

komunikacji elektronicznej, albo 10 dni, jeżeli zostało przesłane w inny sposób. 

2. Zamawiający może zawrzeć́ umowę̨ w sprawie zamówienia publicznego przed upływem 

terminu, o którym mowa w ust. 1, jeżeli w postepowaniu o udzielenie zamówienia złożono tylko 

jedną ofertę̨. 

3. Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zostanie poinformowany 

przez Zamawiającego o miejscu i terminie podpisania umowy. 

4. Wykonawca, o którym mowa w ust. 1, ma obowiązek zawrzeć umowę w sprawie zamówienia na 

warunkach określonych w projektowanych postanowieniach umowy, które stanowią Załącznik 

Nr 8 do SWZ. Umowa zostanie uzupełniona o zapisy wynikające ze złożonej oferty. 

5. Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą będzie zobowiązany do 

przedłożenia harmonogramu rzeczowo-finansowego wykonania i przedłożenia Zamawiającemu 

kosztorysu („kosztorysu ofertowego wykonawczego”) opracowanego metodą kalkulacji 

szczegółowej - w terminie do 7 dni od daty uzyskania pozwolenia na budowę z klauzulą 

ostateczności. Wyliczone w tych kosztorysach ceny poszczególnych elementów, jak również 

cena całkowita musi być zgodna z cenami przedstawionymi w ofercie. Ceny tych samych 

składników cenotwórczych (R, Ko, Z, M, S) muszą być takie same dla wszystkich wycenianych 

pozycji przedmiarowych z danej branży robót. Tak opracowane kosztorysy będą podstawą do 

rozliczania dodatkowych robót budowlanych oraz w przypadku odstąpienia od umowy.  

6. Przed podpisaniem umowy Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia (w 

przypadku wyboru ich oferty jako najkorzystniejszej) przedstawią Zamawiającemu umowę 

regulującą współpracę tych Wykonawców. o której mowa w art. 59 ustawy Pzp, jeżeli została 

wybrana oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia; 

7. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla się od zawarcia 

umowy w sprawie zamówienia publicznego Zamawiający może dokonać́ ponownego badania i 

oceny ofert spośród ofert pozostałych w postepowaniu Wykonawców albo unieważnić́ 

postepowanie. 

 

 

 

XXIX. Informacje dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli 

zamawiający przewiduje obowiązek jego wniesienia 
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I. Informacje ogólne: 

1. Zamawiający wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

2.  Zabezpieczenie wnosi się przed zawarciem umowy, chyba że ustawa stanowi inaczej lub 

zamawiający określi inny termin w dokumentach zamówienia. 

 

II. Formy wniesienia: 

1.  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. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 

listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 

2.  Za zgodą zamawiającego zabezpieczenie może być wnoszone również: 

1) w wekslach z poręczeniem wekslowym banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-

kredytowej; 

2) przez ustanowienie zastawu na papierach wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa lub 

jednostkę samorządu terytorialnego; 

3) przez ustanowienie zastawu rejestrowego na zasadach określonych w ustawie z dnia 6 grudnia 

1996 r. o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów. 

3.  Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy 

wskazany przez zamawiającego. 

4.  W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie 

kwoty wadium na poczet zabezpieczenia. 

5.  Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, zamawiający przechowuje je na oprocentowanym 

rachunku bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami 

wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o 

koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy 

wykonawcy. 

 

III.  Zmiana formy zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

1.  W trakcie realizacji umowy wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub 

kilka form, o których mowa w art. 450 ust. 1 ustawy Pzp. 

2.  Za zgodą zamawiającego wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub 

kilka form, o których mowa w art. 450 ust. 2 ustawy Pzp. 

3.  Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez 

zmniejszenia jego wysokości. 

 

IV. Wysokość zabezpieczenia należytego wykonania umowy 

1.  Zabezpieczenie ustala się w wysokości 5% ceny całkowitej podanej w ofercie. 

2.  Jeżeli okres, na jaki ma zostać wniesione zabezpieczenie, przekracza 5 lat, zabezpieczenie w 

pieniądzu wnosi się na cały ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi się na okres nie krótszy 
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niż 5 lat, z jednoczesnym zobowiązaniem się wykonawcy do przedłużenia zabezpieczenia lub 

wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy. 

3.  W przypadku nieprzedłużenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpóźniej na 30 dni 

przed upływem terminu ważności dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niż 

w pieniądzu, zamawiający zmienia formę na zabezpieczenie w pieniądzu, przez wypłatę kwoty z 

dotychczasowego zabezpieczenia. 

 

V.  Zwrot zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

1. Zamawiający zwróci zabezpieczenie według następujących wysokości i terminów: 

1) 70 % kwoty zabezpieczenia w ciągu 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez 

Zamawiającego za należycie wykonane,  

2)  30 % kwoty nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady. 

 

 

XXX. Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną 

wprowadzone do umowy w sprawie zamówienia publicznego 

 

Umowa z wykonawcą zostanie zawarta na warunkach określonych we wzorze umowy, stanowiącym 

załącznik nr 8 do SWZ. 

 
 
 

XXXI. Informacja o podwykonawstwie 

 
  
 

1. Zasady powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy, w niniejszym postępowaniu, 

reguluje w szczególności art. 462 oraz 463 ustawy Pzp. 
 

2. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy. 

 

 

3. Zamawiający, na podstawie art. 462 ust. 2 ustawy Pzp, żąda wskazania przez wykonawcę, w ofercie, 

części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, oraz podania nazw 

ewentualnych podwykonawców, jeżeli są już znani. 
 

4. Na podstawie art. 462 ust. 3 ustawy Pzp, tj. w przypadku zamówień na usługi, które 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 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 
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podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację robót budowlanych lub 

usług. 
 

5. Zamawiający, w oparciu o art. 462 ust. 5 ustawy Pzp, informuje, że nie będzie badać, czy nie zachodzą 

wobec podwykonawcy, niebędącego podmiotem udostępniającym zasoby, podstawy wykluczenia, o 

których mowa w art. 108 i art. 109 
 

6. Natomiast, na podstawie art. 119 ustawy Pzp, w przypadku podwykonawcy, na zasoby którego 

wykonawca polegał w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, zamawiający 

będzie badać, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, które zostały przewidziane 

względem wykonawcy. Zastosowanie będzie mieć również art. 462 ust. 7 oraz art. 119 ustawy Pzp. 
 

7. Zgodnie z art. 462 ust. 8 ustawy Pzp, powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie 

zwalnia wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia. 
 

8. Jednocześnie, na podstawie art. 120 ustawy Pzp podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, 

odpowiada solidarnie z wykonawcą, który polega na jego sytuacji finansowej lub ekonomicznej, za 

szkodę poniesioną przez zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za 

nieudostępnienie zasobów podmiot ten nie ponosi winy. 

9. Zgodnie z art. 463 ustawy Pzp, umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień 

kształtujących prawa i obowiązki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowień 

dotyczących warunków wypłaty wynagrodzenia, w sposób dla niego mniej korzystny niż prawa i 

obowiązki wykonawcy, ukształtowane postanowieniami umowy zawartej między zamawiającym a 

wykonawcą. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

XXXII. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy 

 
 
 

1. Zgodnie z Art. 505 ust. 1 ustawy Pzp, środki ochrony prawnej, określone w dziale IX ustawy Pzp, 

przysługują wykonawcy, uczestnikowi konkursu oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes 

w uzyskaniu zamówienia lub nagrody w konkursie oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku 

naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy. 

 
2. Forma wnoszenia pism w postępowaniu odwoławczym, zgodnie z art. 508 ust. 1 i 2:  
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1) Pisma w postępowaniu odwoławczym wnosi się w formie pisemnej albo w formie elektronicznej 

albo w postaci elektronicznej, z tym że odwołanie i przystąpienie do postępowania odwoławczego, 

wniesione w postaci elektronicznej, wymagają opatrzenia podpisem zaufanym. 

2) Pisma w formie pisemnej wnosi się za pośrednictwem operatora pocztowego, w rozumieniu ustawy 

z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe, osobiście, za pośrednictwem posłańca, a pisma w 

postaci elektronicznej wnosi się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. 

 
3. Zgodnie z art. 513 Odwołanie przysługuje na:  
1) niezgodną z przepisami ustawy czynność zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia, o zawarcie umowy ramowej, dynamicznym systemie zakupów, systemie 

kwalifikowania wykonawców lub konkursie, w tym na projektowane postanowienie umowy; 

2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, o zawarcie umowy ramowej, 

dynamicznym systemie zakupów, systemie kwalifikowania wykonawców lub konkursie, do której 

zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy;  
3) zaniechanie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia lub zorganizowania 

konkursu na podstawie ustawy, mimo że zamawiający był do tego obowiązany. 

 
4. Procedura wniesienia odwołania, w oparciu o art. 514 ustawy Pzp:  
1) Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby.  
2) Odwołujący przekazuje zamawiającemu odwołanie wniesione w formie elektronicznej albo postaci 

elektronicznej albo kopię tego odwołania, jeżeli zostało ono wniesione w formie pisemnej, przed 

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

przed upływem tego terminu. 

3) Domniemywa się, że zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu 

do jego wniesienia, jeżeli przekazanie odpowiednio odwołania albo jego kopii nastąpiło przed 

upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. 
 

5. Termin wniesienia odwołania należy obliczyć w oparciu o art. 515 ust. 1 ustawy Pzp, zgodnie z 

którym, w przypadku zamówień, których wartość jest mniejsza niż progi unijne, odwołanie wnosi 

się w terminie:  
a) 5 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego 

wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, 
 

b) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego 

wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w lit. a). 
 

6. Natomiast, odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie 

zamówienia lub wobec treści dokumentów zamówienia wnosi się w terminie 5 dni od dnia 

zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub dokumentów zamówienia na 

stronie internetowej (w przypadku zamówień, których wartość jest mniejsza niż progi unijne). 
 

7. Odwołanie, w przypadkach innych niż określone w ust. 5 i 6, wnosi się w terminie 5 dni od dnia, w 

którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o 
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okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia (w przypadku zamówień, których wartość 

jest mniejsza niż progi unijne). 
 

8. Jeżeli zamawiający nie przesłał wykonawcy zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, 

odwołanie wnosi się nie później niż w terminie: 

1) 15 dni od dnia zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o wyniku 

postępowania;  
2) miesiąca od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający nie zamieścił w Biuletynie Zamówień 

Publicznych ogłoszenia o wyniku postępowania 

9. Pozostałe informacje o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy zawarte zostały w 

dziale IX ustawy Pzp oraz w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z 30.12.2020 r. w sprawie 

postępowania przy rozpoznawaniu odwołań przez Krajową Izbę Odwoławczą (Dz.U. z 2020 r. poz. 

2453). 

 
 
 
 

XXXIII. Zasady udostępniania dokumentów 

 

 

1. Na podstawie art. 71 ust. 1 ustawy Pzp, zamawiający dokumentuje przebieg postępowania o 

udzielenie zamówienia, sporządzając w jego toku protokół postępowania. 

2. Zgodnie z art. 73 ust. 1 ustawy Pzp, załącznikami do protokołu, o którym mowa powyżej są 

oferty, opinie biegłych, oświadczenia, informacja z zebrania z wykonawcami, 

zawiadomienia, wnioski, inne dokumenty i informacje składane przez zamawiającego i 

wykonawców oraz umowa w sprawie zamówienia publicznego. 

3. Zgodnie z art. 74 ust. 1 i 2 ustawy Pzp, protokół postępowania jest jawny i udostępniany 

na wniosek, przy czym załączniki do protokołu postępowania udostępnia się po dokonaniu 

wyboru najkorzystniejszej oferty albo unieważnieniu postępowania, z tym że oferty wraz 

załącznikami udostępnia się niezwłocznie po otwarciu ofert, nie później jednak niż w 

terminie 3 dni od dnia otwarcia ofert, przy czym nie udostępnia się informacji, które mają 

charakter poufny, w tym przekazywanych w toku negocjacji lub dialogu. 

4. Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy Pzp, w przypadku gdy wniesienie żądania dotyczącego prawa, 

o którym mowa w art. 18 ust. 1 rozporządzenia 2016/679, spowoduje ograniczenie 

przetwarzania danych osobowych zawartych w protokole postępowania lub załącznikach do 

tego protokołu, od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający nie 

udostępnia tych danych, chyba że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 18 ust. 2 

rozporządzenia 2016/679. 

5. Zgodnie z art. 74 ust. 4 ustawy Pzp, udostępnianie, protokołu postępowania oraz załączników 

do protokołu, ma zastosowanie do wszystkich danych osobowych, z wyjątkiem danych, o 

których mowa w art. 9 ust. 1 rozporządzenia 2016/679, zebranych w toku postępowania o 
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udzielenie zamówienia. Ograniczenia zasady jawności, o których mowa w art. 74 ust. 3 i art. 

18 ust. 3-6 ustawy Pzp, stosuje się odpowiednio 

 

 

 

XXXIV. Wykaz załączników do SWZ 

 

 

1. Formularz ofertowy (załącznik nr 1) 

2. Tabela Elementów Rozliczeniowych (załącznik nr 1A) 

3. Oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 (załącznik nr 2) 

4. Wykaz wykonanych robót (załącznik nr 3) 

5. Wykaz osób, skierowanych do realizacji zamówienia – (załącznik nr 4); 

6. Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby (załącznik nr 5) 

7. Oświadczenie o aktualności informacji w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp 

(załącznik nr 6 ) 

8. Oświadczenie o aktualności informacji w zakresie art. 108 ust. 1  ustawy Pzp 

(załącznik nr 6) 

9. Wzór umowy (załącznik nr 8) 

10. Klauzula informacyjna, zgodnie z „RODO” (załącznik nr 9) 

11. Link do postępowania założonego na platformie miniPortal oraz ID postępowania 

(załącznik nr 10) 

12. Program Funkcjonalno-Użytkowy  (załącznik nr 12) 

13. Oświadczenie wykonawcy składane na podstawie art. 117 ust. 4 ustawy Pzp (w 

przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia) – 

zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 11 do SWZ. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wykaz najważniejszych aktów prawnych będących podstawą sporządzenia SWZ oraz 

podejmowanych czynności w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia: 
 

W zakresie prawa zamówień publicznych: 

 

[1] Ustawa z dnia 11.09.2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 2019, z późn. 

zm.), zwana w dokumentach zamówienia „ustawą Pzp”;  
[2] Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie 

podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może 
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żądać zamawiający od wykonawcy (Dz.U. z 2020 r. poz. 2415) – zwanego w dokumentach 

zamówienia „Rozporządzeniem o rodzajach dokumentów”. 

[3] Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu 

sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów 

elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia publicznego lub konkursie (Dz.U. z 2020 r. poz. 2452) – zwane w dokumentach 

zamówienia „Rozporządzeniem o dokumentach elektronicznych”, utworzone na podstawie 

art. 70 pkt 1)-3) ustawy Pzp;  
[4] Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących 

zadania publiczne (Dz.U. z 2020 r. poz. 346);  
[5] Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram 

Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w 

postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz.U. z 

2017 r. poz. 2247) – zwane w dokumentach zamówienia „Rozporządzeniem KRI”; 

[6] Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie 

informacji o złożonych wnioskach o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofertach 

przekazywanej Prezesowi Urzędu Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2020 r. poz. 2406);  
[7] Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie 

ogłoszeń zamieszczanych w Biuletynie Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2020 r. poz. 2439); 

[8] Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 18 grudnia 2020 r. w sprawie 

wzoru planu postępowań o udzielenie zamówień (Dz.U. z 2020 r. poz. 2362);  
[9] Obwieszczenie Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych z 01.01.2021 r. w sprawie aktualnych 

progów unijnych, ich równowartości w złotych, równowartości w złotych kwot wyrażonych w 

euro oraz średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania 

wartości zamówień publicznych lub konkursów; 

[10] Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31.12.2020 r. w sprawie postępowania przy 

rozpoznawaniu odwołań przez Krajowa Izbę Odwoławczą (Dz.U. z 2020 r. poz. 2453);  
[11] Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie szczegółowych 

rodzajów kosztów postępowania odwoławczego, ich rozliczania oraz wysokości i sposobu 

pobierania wpisu od odwołania (Dz.U. z 2020 r. poz. 2437);  
[12] Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 18 grudnia 2020 r. w sprawie 

protokołów postępowania oraz dokumentacji postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego (Dz.U. z 2020 r. poz. 2434);  
[13] Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 18 grudnia 2020 r. w sprawie 

wzoru planu postępowań o udzielenie zamówień (Dz.U. z 2020 r. poz. 2362); 
 

[14] Ustawa z 09.11.2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, 

koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz.U. z 

2018 r. poz. 2191); 
 

[15] Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 1740);  
[16] Ustawa o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 869);  



 

 

  

 

            

 

"Budowa i wyposażenie stacji uzdatniania wody i ujęcia wody w m. Czarne" 
Operacja typu "Gospodarka wodno-ściekowa" w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, 

ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji  w energię odnawialną i oszczędzanie 
energii" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020  

Umowa o przyznaniu pomocy nr 00045-65150-UM1600114/19 z dnia 08.06.2020r. 

                                                                                                
 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” 
 

[17] Ustawa o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów 

publicznych z dnia 4 kwietnia 2019 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 848);  
[18] Rozporządzenie 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) – zwane w 

dokumentach zamówienia „RODO” 

 

 

W zakresie przedmiotu zamówienia: 

 

[19] Ustawa z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach 

wodnych (Dz.U. z 2020 r. poz. 350, z późn. zm.); 

[20] Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 6 marca 2012 r. w sprawie sposobu 

oznakowania i zabezpieczenia obszarów wodnych oraz wzorów znaków zakazu, nakazu oraz 

znaków informacyjnych i flag (Dz.U. z 2012 r. poz. 286);  
[21] Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 23 stycznia 2012 r. w sprawie 

minimalnych wymagań dotyczących liczby ratowników wodnych zapewniającą stałą kontrolę 

wyznaczonego obszaru wodnego (Dz.U. z 2012 r. poz.108);  
[22] Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 27 lutego 2012 r. w sprawie wymagań 

dotyczących wyposażenia wyznaczonych obszarów wodnych w sprzęt ratunkowy i pomocniczy, 

urządzenia sygnalizacyjne i ostrzegawcze oraz sprzęt medyczny, leki i artykuły sanitarne (Dz.U. 

z 2012 r. poz. 261, z późn. zm.); 

[23] Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 21 czerwca 2012 r. w sprawie szkoleń 
w ratownictwie wodnym (Dz.U. z 2012 r. poz. 747). 

 


