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1. ZAMAWIAJĄCY 

WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. w Ostrowie Wielkopolskim 

ul. Partyzancka 27, 63-400 Ostrów Wielkopolski 

KRS: 0000039816 

NIP: 6220105804 

numer telefonu: 62 738 77 12 

e-mail: biuro@wodkan.com.pl 

adres strony internetowej: wodkan.com.pl 

skrzynka ePUAP: /WODKAN_SA/SkrytkaESP 

godziny pracy Zamawiającego: 7.00 – 15.00 

Postępowanie, którego dotyczy niniejszy dokument, prowadzone jest przy użyciu środków 

komunikacji elektronicznej. Składanie ofert następuje za pośrednictwem miniPortalu, który 

dostępny jest pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/  

Wyjaśnienia i zmiany treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej „SWZ”) oraz inne 

dokumenty dotyczące zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o jego udzielenie 

będą udostępniane pod adresem: wodkan.com.pl w zakładce „Przetargi”  „Przetargi 2022”. 

Postępowanie, którego dotyczy niniejszy dokument oznaczone jest nr referencyjnym nadanym 

przez Zamawiającego: BZP/SUSZ/ROZ/01/2022. Wykonawcy powinni we wszelkich kontaktach 

z Zamawiającym powoływać się na wyżej podane oznaczenie. 

2. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 

1. Postępowanie o udzielenie niniejszego zamówienia prowadzone jest w oparciu o przepisy ustawy z 

dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021 r., poz. 1129 z późn. zm., 

zwana dalej „Pzp”), przepisów wykonawczych wydanych na jej podstawie oraz w sprawach 

nieuregulowanych ww. aktami prawnymi - przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks 

cywilny (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1740), tj. w ramach trybu podstawowego bez negocjacji na 

podstawie art. 275 pkt 1 ustawy Pzp o wartości szacunkowej nie przekraczającej równowartość 

kwoty dla tego rodzaju zamówień, określonej w obwieszczeniu wydanym na postawie art. 3 ust. 2 

Pzp. 

2. Zamawiający informuje, iż podstawę udzielenia niniejszego zamówienia w oparciu o przepisy Pzp 

stanowi zarządzenie nr 3/2022 Zarządu Zamawiającego z dnia 21 marca 2022 r. – wydane na 

podstawie § 5 ust. 6 Regulaminu udzielenia zamówień publicznych przez Zamawiającego. 

3. Przedmiotowe postępowanie dotyczy zamówienia sektorowego – stosowanie przez 

Zamawiającego przepisów Pzp ma charakter dobrowolny (fakultatywny).  

4. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się wyłącznie w języku polskim. 

5. Wszelkie rozliczenia związane z realizacją zamówienia publicznego, którego dotyczy niniejsza 

SWZ dokonywane będą wyłącznie w złotych polskich [PLN], tj. Zamawiający nie przewiduje 

rozliczenia w walutach obcych. 

6. Zamawiający nie dopuszcza i nie przewiduje: 

a. zwrotu wykonawcy kosztów udziału w postępowaniu, 

b. składania ofert wariantowych, 

c. zawarcia umowy ramowej, 

d. wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej, 

e. udzielenia zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 i 8 Pzp. 

https://miniportal.uzp.gov.pl/
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3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  

1. Przedmiot zamówienia polega na wykonaniu rozruchu technologicznego dla niskotemperaturowej 
instalacji suszenia osadów ściekowych, wykorzystującej do procesu suszenia pompy ciepła, która 
zamontowana jest w budynku instalacji suszenia osadu zlokalizowanym na terenie oczyszczalni 
ścieków w Rąbczynie oraz na dokończeniu określonych robót budowlanych, na zasadach 
określonych w PFU, Programie Ruchu Próbnego oraz zgodnie z projektem wykonawczym. 

2. Dokładny opis przedmiotu zamówienia – zawarty jest w załączniku nr 4 do SWZ.  

3. Zamawiający zaleca przeprowadzenie wizji lokalnej. 

4. Za każdym razem, gdy w dalszej części SWZ nie wskazano inaczej, poszczególne postanowienia 
SWZ odnoszą się do wszystkich części zamówienia.  

5. Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg wspólnego słownika zamówień CPV: 

 45252127-4 Roboty budowlane w zakresie oczyszczalni ścieków  

 45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach  

4. INFORMACJA O PRZEDMIOTOWYCH ŚRODKACH DOWODOWYCH 

Zamawiający nie określa i nie przewiduje złożenia przez Wykonawcę przedmiotowych środków 

dowodowych.  

5. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

Termin wykonania Zamówienia przedmiotowego zamówienia: 

a) rozpoczęcie – do 3 dni od dnia podpisania umowy,  

b) zakończenie do 3 miesięcy od dnia podpisania umowy. 

6. PODSTAWY WYKLUCZENIA 

1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawcę w przypadkach wskazanych 

w art. 108 Pzp. 

2. Zamawiający przewiduje ponadto wykluczenie z udziału w przedmiotowym postępowaniu wykonawcy: 

a. który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia 

społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w art. 108 ust. 1 pkt 3 Pzp, 

chyba że wykonawca odpowiednio przed upływem terminu do składania wniosków o 

dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert 

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

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

spłaty tych należności (podst. prawna art. 109 ust. 1 pkt 1 Pzp), 

b. 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 (podst. prawna art. 

109 ust. 1 pkt 4 Pzp). 

3. Wykonawca może zostać wykluczony przez zamawiającego na każdym etapie postępowania 

o udzielenie zamówienia. 

4. Wykonawca nie podlega wykluczeniu na zasadach i na warunkach określonych w art. 109 ust. 3 

Pzp oraz art. 110 ust. 2 Pzp (self-cleaning). 

5. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu 

o udzielenie zamówienia publicznego, zwanego dalej „postępowaniem”, zamawiający żąda 

następujących podmiotowych środków dowodowych: 

a. zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca 

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

wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania 
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z opłacaniem podatków i opłat wraz z zaświadczeniem zamawiający może żądać złożenia 

dokumentów potwierdzających, że odpowiednio przed upływem terminu do składania 

wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu 

składania ofert wykonawca dokonał płatności należnych podatków wraz z odsetkami lub 

grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności; 

b. zaświadczenia albo innego dokumentu właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu 

Ubezpieczeń Społecznych lub właściwego oddziału regionalnego lub właściwej placówki 

terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie 

zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, w zakresie art. 109 ust. 

1 pkt 1 Pzp, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku 

zalegania z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z 

zaświadczeniem albo innym dokumentem zamawiający żąda złożenia dokumentów 

potwierdzających, że odpowiednio przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do 

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

należnych składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz odsetkami lub grzywnami lub 

zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności; 

c. odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji 

o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 Pzp, sporządzonych nie 

wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu 

do rejestru lub ewidencji; 

d. oświadczenia wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do 

tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie 

konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r., poz. 1076 i 1086), z innym wykonawcą, który 

złożył odrębną ofertę, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej 

wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, niezależnie 

od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej - sporządzonego według 

wzoru stanowiącego załącznik nr 10 do SWZ; 

e. w pozostałym zakresie – oświadczenia wykonawcy o braku podstaw wykluczenia go z 

udziału w postepowaniu na podstawie formularza stanowiącego załącznik nr 2 do SWZ.  

6. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej 

Polskiej, zamiast zaświadczenia, o którym mowa w ust. 5 lit. a powyżej, zaświadczenia albo 

innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na 

ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, o których mowa ust. 5 lit. b powyżej, lub odpisu albo 

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

Gospodarczej, o których mowa w ust. 5 lit. c powyżej – składa dokument lub dokumenty 

wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające 

odpowiednio, że: 

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

ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, 

b. nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator 

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

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

procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury. 

7. Dokumenty, o których mowa w ust. 6 powyżej, powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 

miesiące przed ich złożeniem. 

8. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się 

dokumentów, o których mowa w ust. 6, lub gdy dokumenty te nie odnoszą się do wszystkich 

przypadków, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 Pzp oraz art. 109 ust. 1 pkt 1 Pzp, 

zastępuje się je w całości lub w części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie 

wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub 
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oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed 

organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego 

właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy. Postanowienia ust. 7 

stosuje się. 

9. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, zamawiający 

może zwrócić się bezpośrednio do właściwych organów kraju, w którym wykonawca ma siedzibę 

lub miejsce zamieszkania, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu. 

10. Zamawiający nie wzywa do złożenia podmiotowych środków dowodowych, jeżeli: 

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

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

działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, o ile wykonawca wskazał w 

jednolitym dokumencie dane umożliwiające dostęp do tych środków; 

b. podmiotowym środkiem dowodowym jest oświadczenie, którego treść odpowiada zakresowi 

oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 Pzp. 

11. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia podmiotowych środków dowodowych, które 

zamawiający posiada, jeżeli wykonawca wskaże te środki oraz potwierdzi ich prawidłowość 

i aktualność. 

12. W zakresie nieuregulowanym ustawą Pzp lub niniejszą SWZ do oświadczeń i dokumentów 

składanych przez Wykonawcę w postępowaniu zastosowanie mają w szczególności przepisy 

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

przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków 

komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie oraz 

rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie rodzajów podmiotowych 

środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od 

wykonawcy. 

7. INFORMACJE O WARUNKACH UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

1. O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki 

określone w art. 112 ust. 1 Pzp dotyczące: 

a. zdolności do występowania w obrocie gospodarczym: 

Zamawiający nie przewiduje określenia warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie. 

b. uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile 

wynika to z odrębnych przepisów: 

Zamawiający nie przewiduje określenia warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie. 

c. sytuacji ekonomicznej lub finansowej: 

Warunek ten będzie spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że jest ubezpieczony od 

odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem 

zamówienia na kwotę nie mniejszą niż 1.000.000 zł. 

d. zdolności technicznej lub zawodowej: 

 Warunek ten będzie spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat 

przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres działalności jest krótszy – w tym 

okresie, zrealizował bądź realizuje rozruch urządzeń technologicznych na Oczyszczalni 

Ścieków. 

 

Uwaga: W celu wykazania spełnienia przedmiotowego warunku Zamawiający żąda, aby Wykonawca 

przedłożył wykaz usług wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz 
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których usługi zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy 

te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa 

są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały 

wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli 

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

oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal 

wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być 

wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy – sporządzony według wzoru stanowiącego Załącznik nr 6 

do SWZ. 

Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana według formuły „spełnia – nie 

spełnia”, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach (wymaganych przez 

Zamawiającego i podanych w SWZ) złożonych przez Wykonawcę w trybie opisanym w art. 274 ust. 1 

Pzp. 

2. Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, 

przedstawia, wraz z oświadczeniem, o którym mowa w Rozdziale 6 SWZ, także oświadczenie podmiotu 

udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio 

spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim wykonawca powołuje się na jego 

zasoby, zgodnie z katalogiem dokumentów określonych w Rozdziale 6 SWZ . 

8. WERYFIKACJA SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTEPOWANIU ORAZ BRAKU 

PODSTAW WYKLUCZENIA 

1. Wykonawca dołącza do oferty oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu, spełnianiu warunków 

udziału w postępowaniu w zakresie wskazanym przez Zamawiającego – według wzoru stanowiącego 

Załącznik nr 2 do SWZ. 

2. Oświadczenie, o którym mowa w pkt 1, stanowi dowód potwierdzający brak podstaw wykluczenia, 

spełnianie warunków udziału w postępowaniu, odpowiednio na dzień składania ofert, tymczasowo 

zastępujący wymagane przez zamawiającego podmiotowe środki dowodowe. 

3. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie, o którym 

mowa w pkt 1, składa każdy z wykonawców. Oświadczenie te potwierdza brak podstaw wykluczenia 

oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z wykonawców 

wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu. 

4. Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających 

zasoby, przedstawia, wraz z oświadczeniem, o którym mowa w pkt 1, także oświadczenie podmiotu 

udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz 

odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim wykonawca powołuje 

się na jego zasoby. 

5. Treść oświadczenia określona została w załączniku nr 2 do SWZ. Oświadczenie Wykonawca 

sporządza w formie elektronicznej. Oświadczenie składane będzie wraz z ofertą przez wszystkich 

Wykonawców. Również oświadczenie podmiotu trzeciego, w sytuacji, gdy Wykonawca będzie 

ewentualnie polegał na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub 

ekonomicznej, należy złożyć wraz z ofertą.  

6. Zamawiający nie wzywa do złożenia podmiotowych środków dowodowych, jeżeli może je uzyskać za 

pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w 

rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących 

zadania publiczne, o ile Wykonawca wskazał w oświadczeniu, o którym mowa w ust. 1 powyżej, dane 

umożliwiające dostęp do tych środków. 
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7. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia podmiotowych środków dowodowych, które 

zamawiający posiada, jeżeli wykonawca wskaże te środki oraz potwierdzi ich prawidłowość i 

aktualność. 

8. Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie 

zamówienia, zamawiający może na każdym etapie postępowania, wezwać wykonawców do 

złożenia wszystkich lub niektórych podmiotowych środków dowodowych aktualnych na dzień ich 

złożenia. 

9. Jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio podmiotowe środki 

dowodowe nie są już aktualne, zamawiający może w każdym czasie wezwać wykonawcę lub 

wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych podmiotowych środków dowodowych, 

aktualnych na dzień ich złożenia. 

10. W zakresie nieuregulowanym w niniejszym dziale znajdują zastosowanie przepisy Pzp, w szczególności 

art. 126 i 128 Pzp. 

9. WYKONAWCY WSPÓLNIE UBIEGAJĄCY SIĘ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 

1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia powinni spełniać 

warunki udziału w postępowaniu oraz złożyć dokumenty potwierdzające spełnianie tych 

warunków zgodnie z zapisami zawartymi w pkt 6 i 7 SWZ. 

2. Ponadto tacy Wykonawcy ustanawiają Pełnomocnika do reprezentowania ich w niniejszym 

postępowaniu albo reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie 

zamówienia publicznego. Zaleca się, aby Pełnomocnikiem był jeden z Wykonawców wspólnie 

ubiegających się o udzielenie zamówienia.  

3. Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z Pełnomocnikiem. 

4. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o niniejsze zamówienie, których oferta zostanie uznana 

za najkorzystniejszą, przed podpisaniem umowy o realizację zamówienia, mogą zostać wezwani 

do przedstawienia Zamawiającemu umowy regulującej ich współpracę. 

5. Zamawiający wymaga podania w ofercie, które z elementy przedmiotu zamówienia zostaną 

wykonane przez poszczególnych wykonawców występujących wspólnie.  

10. SPOSÓB OCENY OFERT 

1. Sposób obliczenia ceny: 

1.1. Podana w ofercie cena musi być wyrażona w złotych polskich [PLN]. Cena musi 

uwzględniać wszystkie wymagania określone w SWZ oraz obejmować wszelkie koszty, jakie 

poniesie Wykonawca z tytułu należytej realizacji przedmiotu zamówienia, zgodnej w 

szczególności z Programem Funkcjonalno-Użytkowym, Projektem Ruchu Próbnego, 

projektem wykonawczym oraz obowiązującymi przepisami i zasadami sztuki 

budowlanej/technologicznej.  

1.2. Cena podana w ofercie stanowi wynagrodzenie ryczałtowe dla wykonawcy i obejmuje 

wszystkie koszty związane z terminowym i prawidłowym wykonaniem przedmiotu 

zamówienia, a w szczególności koszty związane z: przeprowadzeniem rozruchu, wykonania 

przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia, PFU w tym Projektem 

Ruchu Próbnego oraz projektem wykonawczym. 

1.3. Każdy z wykonawców może zaproponować tylko jedną cenę i nie może jej zmienić. Nie 

prowadzi się negocjacji w sprawie ceny. Wszystkie upusty, rabaty winny być od razu ujęte w 

obliczeniu ceny, tak by wyliczona cena za realizację przedmiotu zamówienia była ceną 

ostateczną. 

1.4. Zamawiający nie przewiduje możliwości zmiany cen w czasie trwania usługi, z wyjątkiem 

zmiany stawek podatku VAT. 
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1.5. Wykonawcy ustalają wysokość wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu zamówienia 

poprzez wypełnienie Formularza Oferty – na druku stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszej 

SWZ.  

1.6. Sposób zapłaty i rozliczenia za realizację niniejszego zamówienia, określone zostały  

w załączniku nr 3 do SWZ (projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia 

publicznego, które zostaną wprowadzone do umowy w sprawie zamówienia publicznego). 

1.7. Jeżeli wykonawca złoży ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego 

obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, zamawiający 

w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, 

który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę 

ma obowiązek: 

a. poinformowania zamawiającego, że wybór jego oferty będzie prowadził do powstania 

u zamawiającego obowiązku podatkowego; 

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

prowadziły do powstania obowiązku podatkowego; 

c. wskazania wartości towaru lub usługi objętego obowiązkiem podatkowym 

zamawiającego, bez kwoty podatku; 

d. wskazania stawki podatku od towarów i usług, która zgodnie z wiedzą wykonawcy, 

będzie miała zastosowanie. 

1.8. Ryzyko oszacowania wszelkich kosztów związanych z realizacją przedmiotu zamówienia 

ponosi Wykonawca. 

1.9. Wykonawca nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia, chociażby w czasie zawierania 

umowy nie można było przewidzieć rozmiaru lub kosztów realizacji zamówienia. 

2. Kryteria oceny ofert: 

2.1. Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które:  

a. zostaną złożone przez Wykonawców niewykluczonych przez Zamawiającego z 

niniejszego postępowania, 

b. nie zostaną odrzucone przez Zamawiającego.  

2.2. Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o jedno kryterium, jakim jest 

cena.  

Cena oferty brutto zostanie podstawiona do wzoru: 
 

 oferta z najniższą ceną 
PUNKTACJA   =  -------------------------------------------   x 100 

cena oferty ocenianej 

3. Punktacja przyznawana ofertom w kryterium cena będzie liczona z dokładnością do dwóch 
miejsc po przecinku. Za najkorzystniejszą zostanie uznana ta oferta, która otrzyma najwyższą 
ilość punktów. 

4. Jeżeli Zamawiający nie może dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że 
zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie wykonawców, którzy złożyli te 
oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych. Wykonawcy, 
składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych 
ofertach. 

11. WADIUM I ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 

1. Każdy Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swą ofertę wadium w wysokości:  10 000,00 zł 

(słownie: dziesięć tysięcy 00/100). 

2.  Wadium może być wniesione w następujących formach: 
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a) pieniądzu; 

b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-
kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 

c) gwarancjach bankowych; 

d) gwarancjach ubezpieczeniowych; 

e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 
ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju 
Przedsiębiorczości (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 299). 

Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić na następujący rachunek Zamawiającego: 

93 1540 1173 2001 4000 0055 0001. 

Do oferty należy dołączyć kopię polecenia przelewu potwierdzoną za zgodność z oryginałem, 

w tytule przelewu należy wpisać: Wadium przetarg nr ref. BZP/SUSZ/ROZ/01/2022. 

Wadium wnoszone w innych dopuszczonych przez Zamawiającego formach należy złożyć w 

siedzibie Zamawiającego poprzez dołączenie oryginału dokumentu wadialnego do oryginału 

oferty. 

3. Termin wniesienia wadium. 

Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert. 

4. Wysokość zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

1) Zamawiający ustala zabezpieczenie należytego wykonania umowy zawartej w wyniku 
postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia w wysokości 5% ceny całkowitej (brutto) 
podanej w ofercie. 

2) Wybrany Wykonawca zobowiązany jest wnieść zabezpieczenie należytego wykonania przed 
podpisaniem umowy. Do wniesienia zabezpieczenia stosuje się odpowiednio postanowienia 
punktu 2, przy czym tytuł polecenia przelewu należy oznaczyć: Zabezpieczenie przetarg nr 
ref. BZP/SUSZ/ROZ/01/2022. 

12. KOMUNIKACJA MIĘDZY STRONAMI 

1. Informacje ogólne 

1.1. Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu 

https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAP https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej 

1.2. Zamawiający wyznacza następujące osoby do kontaktu z Wykonawcami: 

a. Andrzej Sójka –kierownik  Wydziału Oczyszczalni Ścieków  - w zakresie przedmiotu 

zamówienia, tel. 62 738 77 61, e-mail: andrzej.sojka@wodkan.com.pl  

b. Artur Talaga – Z-ca Kierownika Działu Rozwoju Technicznego i Inwestycji - w zakresie 

kwestii proceduralnych związanych z prowadzonym postępowaniem, tel. 62 738 77 05; e-

mail: artur.talaga@wodkan.com.pl  

- z którymi można skontaktować się w godzinach pracy Zamawiającego.  

1.3. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

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

dostęp do formularzy: złożenia, zmiany, wycofania oferty oraz do formularza do komunikacji. 

1.4. 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). 

1.5. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: 

złożenia, zmiany, wycofania oferty oraz do komunikacji wynosi 150 MB. 

mailto:andrzej.sojka@wodkan.com.pl
mailto:artur.talaga@wodkan.com.pl
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1.6. 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. 

1.7. Zamawiający przekazuje link do postępowania oraz ID postępowania z miniPortalu na stronie 

prowadzonego postępowania. Dane postępowanie można wyszukać również na Liście wszystkich 

postępowań w miniPortalu klikając wcześniej opcję „Dla Wykonawców” lub ze strony głównej  

z zakładki Postępowania. 

2. Sposób komunikowania się Zamawiającego z Wykonawcami (nie dotyczy składania ofert) 

2.1 W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja pomiędzy Zamawiającym a 

Wykonawcami w szczególności składanie oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz 

przekazywanie informacji odbywa się elektronicznie za pośrednictwem dedykowanego 

formularza dostępnego na ePUAP oraz udostępnionego przez miniPortal (Formularz do 

komunikacji). We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem 

Zamawiający i Wykonawcy posługują się numerem ogłoszenia (ID postępowania). 

2.2 Dokumenty elektroniczne, oświadczenia lub elektroniczne kopie dokumentów lub oświadczeń 

składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem Formularza do komunikacji jako załączniki. 

Zamawiający dopuszcza również możliwość składania dokumentów elektronicznych, 

oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń (innych niż oferta) za 

pomocą poczty elektronicznej, na wskazane w pkt 1.2 adresy email. 

2.3 Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii 

dokumentów lub oświadczeń musi być zgodny z wymaganiami określonymi 

w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 roku 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 oraz rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 

23 grudnia 2020 roku w sprawie rodzajów podmiotowych środków dowodowych oraz innych 

dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy. 

13. KWESTIE FORMALNE ZWIĄZANE Z PRZYGOTOWANIEM OFERT 

1. Opis sposobu przygotowywania ofert: 

1.1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 

1.2. Treść oferty musi odpowiadać treści SWZ. 

1.3. Ofertę składa się na Formularzu Ofertowym - zgodnie z Załącznikiem numer 1 do SWZ. 

Wraz z ofertą Wykonawca jest zobowiązany złożyć: 

a. oświadczenie – załącznik nr 2; 

b. dowód wniesienia wadium; 

c. dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty;  

d. zobowiązanie innego podmiotu, o którym mowa w Rozdziale 7 SWZ, w tym oświadczenia 

takiego podmiotu (jeżeli dotyczy); 

e. odpowiednie pełnomocnictwa (jeżeli dotyczy).  

1.4. Wykonawca, na wezwanie Zamawiającego w trybie art. 126 ust. 1 Pzp, zobowiązany jest 

złożyć: 

dokumenty i oświadczenia o których mowa w rozdziale 6 i 7 w tym: 

a. wykaz wykonanych usług; 

b. ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej OC; 

c. odpis z CEiDG lub KRS; 
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d. zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego, o którym mowa w rozdziale 6 

SWZ; 

e. zaświadczenia albo innego dokumentu właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu 

Ubezpieczeń Społecznych lub właściwego oddziału regionalnego lub właściwej placówki 

terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, o którym mowa w rozdziale 6 SWZ. 

1.5. Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy, 

zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w rejestrze lub innym dokumencie, 

właściwym dla danej formy organizacyjnej Wykonawcy albo przez umocowanego 

przedstawiciela Wykonawcy. W celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu 

wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania, zamawiający żąda od wykonawcy 

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

Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru, bądź pełnomocnictwa do 

działania w imieniu wykonawcy, udzielonego przez osobę uprawnioną do reprezentowania 

wykonawcy.  

1.6. Oferta oraz pozostałe oświadczenia i dokumenty, dla których Zamawiający określił wzory 

w formie formularzy zamieszczonych w załącznikach do SWZ, powinny być sporządzone 

zgodnie z tymi wzorami, co do treści oraz opisu kolumn i wierszy. 

1.7. Przed upływem terminu składania ofert, Wykonawca może wprowadzić zmiany do złożonej 

oferty lub wycofać ofertę. Zasady dokonania rzeczonych czynności określa regulamin 

miniPortalu. 

1.8. Podmiotowe środki dowodowe lub inne dokumenty, w tym dokumenty potwierdzające umocowanie 

do reprezentowania, sporządzone w języku obcym przekazuje się wraz z tłumaczeniem na język 

polski. 

2. Sposób oraz termin składania ofert: 

2.1. Zasady składania ofert: 

a. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem „Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty 

lub wniosku” dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. W formularzu do 

złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku Wykonawca zobowiązany jest podać numer 

ogłoszenia BZP (wtedy dane postępowania zaciągną się automatycznie) lub numer referencyjny 

(wtedy dane postępowania należy wypełnić ręcznie. UWAGA – w tym przypadku należy podawać 

numer IdPostępowania z miniPortalu). Funkcjonalność do zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę 

jest dostępna dla wykonawców na miniPortalu, w szczegółach danego postępowania. 

b. Ofertę należy sporządzić w języku polskim. 

c. W formularzu oferty Wykonawca zobowiązany jest podać adres skrzynki ePUAP, na którym 

prowadzona będzie korespondencja związana z postępowaniem. 

d. Ofertę, oświadczenie o zmianie oraz oświadczenie o wycofaniu oferty składane są w formie 

elektronicznej i opatrywane kwalifikowanym podpisem elektronicznym, pod rygorem nieważności. 

e. Sposób złożenia oferty, w tym zaszyfrowania oferty opisany został w „Instrukcji użytkownika”, 

dostępnej na stronie: https://miniportal.uzp.gov.pl  

f. 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. 

g. Do oferty należy dołączyć załącznik nr 2 formie elektronicznej, a następnie zaszyfrować wraz z 

plikami stanowiącymi ofertę.  

https://miniportal.uzp.gov.pl/
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h. Oferta może być złożona tylko do upływu terminu składania ofert. 

i. 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. 

j. Wykonawca po upływie terminu do składania ofert nie może skutecznie dokonać zmiany ani 

wycofać złożonej oferty.  

 

2.2. W przypadku podpisania oferty przez pełnomocnika, do oferty należy dołączyć stosowne 

pełnomocnictwo dla takiego pełnomocnika. Pełnomocnictwo powinno być załączone 

w oryginale lub kopii notarialnie potwierdzonej. W przypadku gdy Wykonawca nie posiada 

pełnomocnictwa w formie elektronicznej oryginalnej (tj. z kwalifikowanym podpisem 

elektronicznym) a posiada dla danej osoby pełnomocnictwo tylko w formie papierowej 

pisemnej (tj. z własnoręcznym podpisem osoby uprawnionej do jego udzielenia), może 

złożyć kopię pełnomocnictwa notarialnie poświadczoną elektronicznie. 

2.3. Ofertę należy złożyć za pośrednictwem miniPortalu w nieprzekraczalnym terminie 

do dnia 08 kwietnia 2022 r. do godz. 12:00. Oferta złożona po terminie zostanie 

odrzucona. 

3. Otwarcie ofert: 

3.1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu: 08 kwietnia 2022 r. o godz. 12:30. 

3.2. Otwarcie ofert następuje poprzez odszyfrowanie ofert złożonych za pośrednictwem Platformy. 

3.3. Zamawiający, najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępnia na stronie internetowej 

prowadzonego postępowania informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie 

zamówienia.  

3.4. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie internetowej informację 

z otwarcia ofert.  

3.5. Zamawiający, niezwłocznie po otwarciu ofert, udostępnia na stronie internetowej prowadzonego 

postępowania informacje o: 

a. nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej 

działalności gospodarczej albo miejscach zamieszkania wykonawców, których oferty 

zostały otwarte; 

b. cenach zawartych w ofertach. 

4. Termin związania ofertą: 

4.1. Wykonawca jest związany ofertą do upływu terminu określonego datą w dokumentach 

zamówienia, jednak nie dłużej niż 30 dni, od dnia upływu terminu składania ofert. Termin 

związania ofertą upływa dnia 08 maja 2022 r. 

4.2. W przypadku gdy wybór najkorzystniejszej oferty nie nastąpi przed upływem terminu 

związania ofertą, o którym mowa w pkt 4.1. powyżej, 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. 

4.3. Przedłużenie terminu związania ofertą, o którym mowa w ust. 4.2, wymaga złożenia przez 

wykonawcę pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu związania 

ofertą. 

4.4. Przedłużenie terminu związania ofertą, o którym mowa w pkt 4.2. powyżej, następuje wraz z 

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

nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. 
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14. PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO, 

KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA 

PUBLICZNEGO 

1. Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia, które zostaną wprowadzone do 

treści tej umowy, zawarte są w Załączniku nr 3 do SWZ. 

2. Zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem 

zawartym w ofercie. 

3. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treści wybranej oferty 

w zakresie uregulowanym w art. 455 ustawy Pzp oraz w projektowanych postanowieniach 

umowy, stanowiących Załącznik nr 3 do SWZ. 

4. Zmiana umowy wymaga dla swej ważności, pod rygorem nieważności, zachowania formy 

pisemnej. 

15. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE MUSZĄ ZOSTAĆ DOPEŁNIONE 

PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA 

PUBLICZNEGO        

1. Jeżeli oferta Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia zostanie wybrana, 

Zamawiający przed zawarciem umowy wezwie takich Wykonawców do przedłożenia umowy 

regulującej ich współpracę. 

2. Wykonawca będzie zobowiązany do podpisania umowy w miejscu i terminie wskazanym przez 

Zamawiającego. 

16. PODWYKONAWSTWO 

1. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę, w ofercie, części zamówienia, których 

wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, oraz podania nazw ewentualnych 

podwykonawców, jeżeli są już znani.  

2. Wykonawca podaje w ofercie nazwy podmiotów udostępniających zasoby (tj. podmiotów 

trzecich), na których zasoby się powołuje na zasadach określonych w art. 118 ustawy Pzp, w celu 

wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu. 

3. Zamawiający nie zastrzega osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych zadań. 

4. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, pod warunkiem, 

że posiadają oni kwalifikacje niezbędne do ich wykonania. 

5. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby 

Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 118 ust. 1 Pzp, w celu wykazania 

spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać 

Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w 

stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie 

postępowania o udzielenie zamówienia. 

6. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności 

za należyte wykonanie tego zamówienia. 

7. 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. 

8. Szczegółowe zasady dotyczące podwykonawstwa przedstawione zostały w załączniku nr 3 do 

SWZ – Projekcie umowy w sprawie zamówienia publicznego. 
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17. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY 

Zamawiający informuje, że postępowanie nie jest prowadzone w oparciu o ustawę z dnia 

11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, a zatem nie jest możliwe stosowanie 

środków odwoławczych określonych w tej ustawie. Zamawiający stosuje przepisy ustawy 

Pzp (dla trybu podstawowego) na zasadzie dobrowolności (fakultatywne zastosowanie 

przepisów Prawa zamówień publicznych). 

18. ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH 

1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 

z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 

danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 

95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, dalej 

„RODO”), Zamawiający informuję, że:  

a. administratorem danych osobowych Pani/Pana jest WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i 

Kanalizacji S.A. z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim przy ul. Partyzanckiej 27 (63-400 Ostrów 

Wielkopolski); 

b. kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych jest możliwy pod numerem tel. 62 738 77 

32; 

c. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu 

związanym z postępowaniem o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego w niektórych 

sytuacjach Zamawiający może przekazywać Pani/Pana dane osobowe osobom trzecim, jeśli 

będzie to konieczne do dochodzenia praw i obowiązków wynikających z zawartej umowy lub 

obowiązujących przepisów prawa;  

d. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane wyłącznie osobom upoważnionym przez 

Zamawiającego tj. pracownikom i współpracownikom Zamawiającego, którzy muszą mieć 

dostęp do danych, aby wykonywać swoje obowiązki, podmiotom przetwarzającym, którym 

Zamawiający zleci to zadanie, innym odbiorcom danych, np. kurierom (placówkom 

pocztowym), bankom, ubezpieczycielom, kancelariom prawnym lub instytucjom 

upoważnionym z mocy prawa do otrzymania przedmiotowych danych;  

e. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą ponadto osoby lub podmioty, którym 

udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 ustawy z dnia 

11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129); 

f. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 Pzp, przez okres 

4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania 

umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy oraz 

przez okres wykonywania przez Zamawiającego ciążących na nim obowiązków prawnych, w 

którym przepisy prawa nakazują Zamawiającemu przechowywać dane osobowe, w którym 

Zamawiający może ponieść konsekwencje prawne niewykonania obowiązków wynikających 

z przepisów prawa oraz ustalenia, obrony i dochodzenia roszczeń oraz wierzytelności przez 

Zamawiającego; 

g. obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana 

dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach Pzp, związanym 

z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania 

określonych danych wynikają z Pzp;   

h. w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 

zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO; 

i. posiada Pani/Pan: 
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 na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana 

dotyczących; 

 na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych
1
; 

 na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia 

przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 

18 ust. 2 RODO
2
,
3
;   

 prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna 

Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza 

przepisy RODO; 

j. nie przysługuje Pani/Panu: 

 w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; 

 prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 

 na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych 

osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest 

art. 6 ust. 1 lit. c RODO. 

19. ZAŁĄCZNIKI 

Oznaczenie załącznika Nazwa załącznika 

Załącznik nr 1 Formularz ofertowy; 

Załącznik nr 2 
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu 

warunków udziału w postępowaniu 

Załącznik nr 3 Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia 

Załącznik nr 4 Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ) 

Załącznik nr 5 Udostępnienie zasobów (wzór zobowiązania) 

Załącznik nr 6 Wykaz wykonanych usług 

Załącznik nr 7 Ogłoszenie w BZP 

Załącznik nr 8 PFU 

Załącznik nr 9 Program ruchu próbnego 

Załącznik nr 10 

Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do 
tej samej grupy kapitałowej  

 

 

                                                           
1
 Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z Pzp oraz nie może naruszać integralności 

protokołu oraz jego załączników. 
2
 Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu 

zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi 

na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego. 
3 Wyjaśnienie: W postępowaniu o udzielenie zamówienia zgłoszenie żądania ograniczenia przetwarzania, o którym mowa w 

art. 18 ust. 1 rozporządzenia 2016/679, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia tego 

postępowania. 

 


