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ROZDZIAŁ I. 
Nazwa oraz adres zamawiającego, numer telefonu, adres poczty elektronicznej oraz strony 
internetowej prowadzonego postępowania na której udostępniane będą zmiany i wyjaśnienia treści 
SWZ oraz inne dokumenty zamówienia. 
1.1. Zamawiający.  
Nazwa Zamawiającego:  Gmina Głogów 
Adres:  ul. Piaskowa 1, 67-200 Głogów 
REGON:  390647311 
NIP:  693-19-40-487 
Adres strony internetowej*:  https://gminaglogow.bip.gov.pl 
Adres platformy przetargowej:  https://miniportal.uzp.gov.pl  
Adres poczty elektronicznej: gmina@gminaglogow.pl 
Adres elektronicznej skrzynki podawczej: /8273okiigo/skrytka 
 
Godziny urzędowania: 7:30 – 15:30 (poniedziałek, wtorek i czwartek)  
 7:30 – 17:00 (środa) 
 7:30 – 14:00 (piątek) 
Numer telefonu +48 76 836 55 55 
* Adres strony internetowej prowadzonego postępowania na której udostępnianie będą zmiany  
i wyjaśnienia treści specyfikacji warunków zamówienia (SWZ) oraz inne dokumenty zamówienia 
bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie niniejszego zamówienia. 
 
1.2. Tryb udzielenia zamówienia. 
Postępowanie prowadzone jest w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 
września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2021 poz. 1129 ze zm.) zwanej dalej ustawą 
„Pzp” oraz niniejszej Specyfikacja Warunków Zamówienia, zwanej dalej „SWZ”, bez przeprowadzania 
negocjacji, o wartości szacunkowej nieprzekraczającej progów unijnych (nieprzekraczającej wyrażonej 
w złotych równowartość kwoty 214 000 euro). 
1.3. Wymogi formalne postępowania ustanowione przez Zamawiającego.  

1.3.1. Zamawiający nie przewiduje możliwości złożenia ofert wariantowych. 
1.3.2. Zamawiający nie przewiduje możliwości zawarcia umowy ramowej. 
1.3.3. Zamawiający nie przewiduje wyboru oferty najkorzystniejszej z zastosowaniem aukcji 
elektronicznej. 
1.3.4. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału Wykonawców w postępowaniu. 
1.3.5. Zamawiający nie przewiduje rozliczania w walutach obcych. 
1.3.6. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 
1.3.7. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych 
zadań w ramach przedmiotowego zamówienia. 
1.3.8. Zamawiający na podstawie art. 95 ust. 1 ustawy Pzp wymaga zatrudnienia na podstawie 
umowy o pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących czynności bezpośrednio 
związane z wykonywaniem robót, tj. pracowników fizycznych i operatorów sprzętu budowlanego. 
Sposób weryfikacji zatrudnienia osób o których mowa powyżej, oraz uprawnienia Zamawiającego 
w zakresie kontroli spełnienia przez Wykonawcę wymagań związanych z zatrudnianiem tych osób 
oraz sankcji z tytułu niespełnienia tych wymagań zostały określone w Załączniku nr 9 (Projekt 
umowy) do SWZ.  
1.3.9. Zamawiający nie definiuje żadnych wymagań względem Wykonawcy w zakresie treści  
art. 96 ust. 2 pkt 2 ustawy Pzp. 
1.3.10. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówienia, o których mowa  
w art. 214 ust. 1 pkt 7 i 8 ustawy Pzp. 
1.3.11. Zamawiający nie definiuje żadnych wymagań względem Wykonawcy w zakresie treści  
art.  94 ustawy Pzp. 

https://gminaglogow.bip.gov.pl/
https://miniportal.uzp.gov.pl/
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1.3.12. Zamawiający nie definiuje żadnych wymagań względem Wykonawcy w zakresie treści  
art.  131 ust. 2 ustawy Pzp oraz nie warunkuje złożenia oferty po odbyciu przez wykonawcę wizji 
lokalnej lub sprawdzeniu przez Wykonawcę dokumentów niezbędnych do realizacji zamówienia 
dostępnych na miejscu u Zamawiającego. Zamawiający przewiduje możliwość zorganizowania wizji 
lokalnej na wniosek Wykonawcy po uzgodnieniu terminu z Zamawiającym.  
1.3.13. Zamawiający nie definiuje żadnych wymagań względem Wykonawcy w zakresie treści  
art. 93 ustawy Pzp. Zamawiający nie przewiduje złożenia oferty w postaci katalogów 
elektronicznych. 

1.4. Pozostałe informacje dla Wykonawców. 
1.4.1. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim. 
1.4.2. Każdy Wykonawca może złożyć jedną ofertę. 
1.4.3. Rozliczenia pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą prowadzone będą w polskich  
złotych (PLN).  
1.4.4. Zamawiający nie przewiduje zebrania Wykonawców. 

 
ROZDZIAŁ II. 
Opis Przedmiotu zamówienia. Termin wykonania zamówienia. 
2.1. Opis przedmiotu zamówienia. 

2.1.1. Przedmiotem zamówienia jest budowa sieci wodociągowej z rur PEHD: 
- średnica 160 mm  - 3366,2 m, 
- średnica 90 mm - 30,8 m, 
- hydranty - 14 szt., 
- przeciski dn250 2 szt. - 8,5 m 
- hydrofornia  - 1 kpl, 
- reduktor ciśnienia - 1 kpl. 

 2.1.2. Lokalizacja inwestycji: m. Szczyglice, dz. nr 136, 50/15, 137, 141, 59/5, 96/8, obręb 0014 
Szczyglice; m. Turów, dz. nr 64, 65, 89, 31/3, obręb 0015 Turów, jedn. ewid. 020302_2, gmina 
Głogów 
2.1.3. Przedmiot zamówienie obejmuje w szczególności: 

- roboty ziemne, 
- przeciski, 
- hydrofor,  
- reduktor ciśnienia, 
- roboty instalacyjne, 
- próby szczelności, płukanie i dezynfekcja 
- obsługę geodezyjną, 
- oznakowanie i zabezpieczenie placu budowy, 
- naprawienie nawierzchni po robotach ziemnych, 
- uzyskanie zaświadczenia o zakończeniu robót z PINB. 

2.1.4. Roboty należy wykonać zgodnie z Zaświadczeniem AB.6743.1.13.2020 z dnia 25.05.2020 r.   
o nie wniesieniu sprzeciwu wydanym przez Starostę Głogowskiego. 
2.1.5. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 1 (Dokumentacja techniczna) 
do SWZ.  
2.1.6. Wspólny słownik zamówień CPV: 

45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do   
                      odprowadzania ścieków, 
45000000-7 Roboty budowlane, 
45231100-6 Ogólne roboty budowlane związane z budową rurociągów, 
45231110-9 Roboty budowlane w zakresie kładzenia rurociągów, 
45231113-0 Poziomowanie rurociągów. 

 
 



str. 4 
 

2.2. Termin wykonania zamówienia. 
Termin realizacji zamówienia wraz z uzyskaniem zaświadczenia o zakończeniu robót z PINB wynosi do 
23 tygodnie od dnia podpisania umowy , w tym termin:  

- rozpoczęcia robót do 3 tygodni od dnia podpisania umowy,  
- zakończenia robót budowlanych do 19 tygodni od dnia podpisania umowy. 

 
ROZDZIAŁ III. 
Podstawy wykluczenia Wykonawcy.  
3.1. Podstawy wykluczenia Wykonawcy na podstawie art. 108 ustawy Pzp. 
Z postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający wykluczy na podstawie art. 108 ustawy Pzp 
Wykonawcę: 

1) będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo: 
a) udziału w zorganizowanej grupie przestępczej albo związku mającym na celu popełnienie 
przestępstwa lub przestępstwa skarbowego, o którym mowa w art. 258 Kodeksu karnego, 
b) handlu ludźmi, o którym mowa w art. 189a Kodeksu karnego, 
c) o którym mowa w art. 228-230a, art. 250a Kodeksu karnego lub w art. 46 lub art. 48 ustawy z 
dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie, 
d) finansowania przestępstwa o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 
165a Kodeksu karnego, lub przestępstwo udaremniania lub utrudniania stwierdzenia 
przestępnego pochodzenia pieniędzy lub ukrywania ich pochodzenia, o którym mowa w art. 
299 Kodeksu karnego, 
e) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 Kodeksu karnego, lub mające 
na celu popełnienie tego przestępstwa, 
f) powierzenia wykonywania pracy małoletniemu cudzoziemcowi, o którym mowa w art. 9 ust. 
2 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom 
przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. poz. 769), 
g) przeciwko obrotowi gospodarczemu, o których mowa w art. 296-307 Kodeksu karnego, 
przestępstwo oszustwa, o którym mowa w art. 286 Kodeksu karnego, przestępstwo przeciwko 
wiarygodności dokumentów, o których mowa w art. 270-277d Kodeksu karnego, lub 
przestępstwo skarbowe, 
h) o którym mowa w art. 9 ust. 1 i 3 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach 
powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na 
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 

- lub za odpowiedni czyn zabroniony określony w przepisach prawa obcego; 
2) jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w 
spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-
akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w pkt 1, 
3) wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o 
zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, 
chyba że wykonawca odpowiednio przed upływem terminu do składania wniosków o dopuszczenie 
do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert dokonał płatności 
należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami 
lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności, 
4) wobec którego prawomocnie orzeczono zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne, 
5) jeżeli zamawiający może stwierdzić, na podstawie wiarygodnych przesłanek, że wykonawca 
zawarł z innymi wykonawcami porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji, w 
szczególności jeżeli należąc do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 
2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski 
o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że wykażą, że przygotowali te oferty lub wnioski 
niezależnie od siebie, 
6) jeżeli, w przypadkach, o których mowa w art. 85 ust. 1 ustawy Pzp, doszło do zakłócenia 
konkurencji wynikającego z wcześniejszego zaangażowania tego wykonawcy lub podmiotu, który 
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należy z wykonawcą do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. 
o ochronie konkurencji i konsumentów, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może 
być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu o 
udzielenie zamówienia. 

3.2. Podstawy wykluczenia Wykonawcy na podstawie art. 109 ustawy Pzp. 
Zamawiający nie przewiduje wykluczenia Wykonawców na podstawie art. 109 ustawy Pzp. 
3.3. Wykluczenie Wykonawcy następuje zgodnie z art. 111 ustawy Pzp. 
 
ROZDZIAŁ IV. 
Warunki udziału w postępowaniu. 
4.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy: 

1) nie podlegają wykluczeniu na zasadach określonych w Rozdziale 3 SWZ, 
2) spełniają warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego w ogłoszeniu  
o zamówieniu i niniejszej SWZ. 

4.2 Zamawiający wymaga wykazania przez Wykonawcę spełnienia warunków określonych w art. 112 
ust. 2 ustawy Pzp dotyczących: 

1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym – Zamawiający nie precyzuje warunku 
udziału w tym zakresie,   
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to 
z odrębnych przepisów – Zamawiający nie precyzuje warunku udziału w tym zakresie,   
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej - Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek 
wówczas gdy: 

a) posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności 
związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 500.000,00 zł, 

4) zdolności technicznej lub zawodowej - Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek 
wówczas gdy: 

a) w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia 
działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał należycie co najmniej jedno zamówienie o 
charakterze i złożoności porównywalnej z zakresem przedmiotowym do niniejszego zamówienia 
w zakresie budowy, przebudowy lub remontu sieci wodociągowej o wartości co najmniej 
350.000,00 zł brutto, 
b) dysponowanie osobami, które będą uczestniczyć w wykonaniu przedmiotowego zamówienia 
posiadającymi uprawnienia budowlane określone przepisami prawa budowlanego 
upoważniające do kierowania robotami budowlanymi w specjalności: 

- instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, 
wodociągowych i kanalizacyjnych. 

4.3. Wymagania dotyczące wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielnie zamówienia. 
4.3.1. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunki, o 
których mowa w pkt 4.2. ppkt 4) lit. a) niniejszej SWZ zostaną spełnione wyłącznie jeżeli co najmniej 
jeden z nich wykaże należytą realizację w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania 
ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, że wykonał należycie co 
najmniej jedno zamówienie o charakterze i złożoności porównywalnej z zakresem przedmiotowym 
do niniejszego zamówienia w zakresie budowy, przebudowy lub remontu sieci wodociągowej o 
wartości co najmniej 350.000,00 zł brutto. 
4.3.2. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub 
doświadczenia Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na 
zdolnościach tych wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane, do realizacji których te 
zdolności są wymagane. 
4.3.3. W przypadku, o którym mowa w art. 117 ust. 2 i 3 ustawy Pzp, wykonawcy wspólnie 
ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie do SWZ, z którego wynika, 
które roboty budowlane wykonają poszczególni wykonawcy. 
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4.3.4. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do 
reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w 
postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 
4.3.5. Jeżeli Wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji robót budowlanych, 
wykonywanych wspólnie z innymi wykonawcami, wówczas w wykazie robót budowlanych 
zobowiązany jest podać jedynie te roboty budowlane w których wykonaniu wykonawca ten 
bezpośrednio uczestniczył, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych, w których 
wykonywaniu bezpośrednio uczestniczył lub uczestniczy. 

4.4. Udostępnienie zasobów.  
4.4.1. 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. 
4.4.2. 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 zobowiązania podmiotu udostępniającego zasoby 
stanowi Załącznik nr 6 (Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby) do SWZ. 
4.4.3. Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdza, że stosunek łączący 
wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych 
zasobów oraz określa w szczególności: 

- zakres dostępnych Wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby, 
- sposób i okres udostępnienia Wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu 
udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia,  
- czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na 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. 

 
ROZDZIAŁ V. 
Wykaz podmiotowych środków dowodowych. 
5.1. Zamawiający wzywa Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w 
wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, poniżej wymienionych 
podmiotowych środków dowodowych, aktualnych na dzień ich złożenia: 

1) dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej 
w zakresie  prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną 
nie mniejszą niż 500.000 zł, 
2) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat licząc wstecz 
od dnia w którym upłynął termin składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy 
– w tym okresie, porównywalnych z robotami budowlanymi stanowiącymi przedmiot zamówienia, 
wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których 
roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane 
zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie 
z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, 
są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane 
były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie 
jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty. Wzór wykazu robót 
budowlanych stanowi Załącznik nr 7  (Wykaz robót budowlanych) do SWZ, 
3) wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego wraz z 
informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień i doświadczenia niezbędnych do 
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wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz 
informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Wzór wykazu osób stanowi Załącznik nr 8  
(Wykaz osób) do SWZ. 

5.2. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia podmiotowych środków dowodowych które 
Zamawiający posiada, jeżeli Wykonawca wskaże te środki oraz potwierdzi ich prawidłowość i 
aktualność. 
5.3. 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. 
5.4. Podmiotowe środki dowodowe oraz inne dokumenty lub oświadczenia, o których mowa w 
rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie 
podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać 
Zamawiający od Wykonawcy (Dz. U. poz. 2415), należy przekazać Zamawiającemu przy użyciu środków 
komunikacji elektronicznej dopuszczonych w SWZ w formie elektronicznej  (tj. w postaci elektronicznej 
opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym) w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem 
zaufanym lub osobistym lub w formie dokumentowej, w zakresie i sposób określony w przepisach 
rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzenia i 
przekazywania informacji oraz wymagań  technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków 
komunikacji elektronicznej  w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. 
U. poz. 2452). 
5.5. W przypadku przekazywania w postępowaniu dokumentu elektronicznego w formie  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. 
 
ROZDZIAŁ VI. 
Informacja o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których Zamawiający będzie się 
kontaktował z Wykonawcami, oraz informacje o wymaganiach technicznych i organizacyjnych 
sporządzania, wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej.   
6.1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami 
w szczególności składania oświadczeń (innych niż oferta Wykonawcy), wniosków, zawiadomień  oraz 
przekazywanie  innych informacji  odbywa się  przy użyciu  środków  komunikacji elektronicznej tj. za 
pośrednictwem  dedykowanego formularza dostępnego na ePUAP oraz udostępnionego przez mini 
Portal („Formularz komunikacji”); https://miniportal.uzp.gov.pl , https://epuap.gov.pl/wps/portal    
We wszelkiej korespondencji za pomocą miniPortalu związanej z niniejszym postępowaniem 
Zamawiający i Wykonawcy posługują się numerem ogłoszenia BZP lub ID postępowania. 
6.2. Wykonawca zamierzający wziąć udział w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia  
publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do 
„Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku”/ „Formularze do komunikacji”. 
6.3. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania oraz odbierania dokumentów elektronicznych, 
cyfrowych  lub oświadczeń, a także informacji, przekazywanych przy użyciu miniPoralu zostały opisane 
w „Regulamin korzystania z sytemu miniPortal” oraz „ Warunkach korzystania z elektronicznej 
platformy usług  administracji publicznej (ePUAP). Wykonawca przystępując do niniejszego 
postepowania o udzielenie zamówienia, akceptuje te wymagania oaz warunki korzystania z sytemu 
miniPortal. 
6.4. Maksymalny rozmiar plików przesłanych za pośrednictwem dedykowanego „ Formularza do 
złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku”/„Formularze do komunikacji” wynosi  150 MB. 
6.5. Za datę przekazania oferty, wniosku, zawiadomienia, dokumentów technicznych,  oświadczeń oraz 
innych informacji przyjmuję się datę ich przekazania na ePUAP. 

https://miniportal.uzp.gov.pl/
https://epuap.gov.pl/wps/portal
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6.6. Zamawiający przekazuje link do postępowania oraz ID postępowania jako załącznik do SWZ. Dane 
postępowania można także wyszukać na liście wszystkich postępowań w miniPortalu, wybierając opcję 
„ Dla Wykonawców” lub ze strony głównej z zakładki „ Postępowania”. 
6.7. Dokumenty elektroniczne (nie dotyczy ofert) składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem 
„Formularza do komunikacji” jako załączniki. Sposób przekazywania dokumentów elektronicznych 
musi być zgodny w wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 
grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań 
technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. poz. 2452) oraz  
rozporządzeniu Ministra rozwoju, Pracy i Technologii  z dnia 23 grudnia 2020 r.  w sprawie 
podmiotowych środków dowodowych  oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać 
Zamawiający od Wykonawcy (Dz. U. poz. 2415). 
6.8. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego za pośrednictwem  dedykowanego „Formularza 
do komunikacji” z wnioskiem  o wyjaśnienie treści SWZ. Zamawiający udzieli 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. W przypadku gdy wniosek o wyjaśnienie treści SWZ nie wpłynął w terminie, o którym 
mowa w zdaniu wcześniejszym, Zamawiający nie ma obowiązku udzielania wyjaśnień SWZ oraz 
obowiązku przedłużenia terminu składania ofert. 
6.9. Komunikacja z Wykonawcami w inny sposób niż przy użyciu komunikacji elektronicznej odbywa 
się na numery telefonów podane w Rozdziale VII. Komunikacja ustna dotyczy informacji o których 
mowa w art. 61 ust. 2 Pzp. 
 
ROZDZIAŁ VII. 
Wskazanie osób do komunikowania się z Wykonawcami. 
7.1. Osobami uprawnionymi do komunikowania się z Wykonawcami są: 

a) w zakresie przedmiotu zamówienia: Joanna Gruszczyńska, tel. 76 836 55 60. 
b) w pozostałym zakresie: Daniel Trzebiatowski,  tel. 76 836 55 62. 

 
ROZDZIAŁ VIII. 
Opis sposobu przygotowania oferty.  
8.1. Każdy Wykonawca może złożyć jedną ofertę i tylko do upływu terminu składania ofert. Oferta musi 
być sporządzona w języku polskim, w postaci elektronicznej, w formatach danych określonych w 
przepisach wydanych na podstawie art. 18 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności 
podmiotów realizujących zadania publiczne (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 670 ze zm.).  
8.2. Do przygotowania oferty zaleca się skorzystanie z Formularza ofertowego stanowiącego Załącznik 
nr 2 (Formularz ofertowy) do SWZ. W przypadku gdy Wykonawca nie korzysta z przegotowanego przez 
Zamawiającego wzoru Formularza ofertowego oferta musi zawierać wszystkie wymagane we wzorze 
informacje w tym adres skrzynki ePUAP, na którym prowadzona będzie korespondencja związana z 
postępowaniem.  
8.3. Wykonawca składa ofertę, za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty 
lub wniosku dostępnego na ePUAP https://epuap.gov.pl/wps/portal  ePUAP i udostępnionego również 
na miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl . 
8.4. Ofertę w postępowaniu składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej (opatrzonej 
kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem 
zaufanym lub podpisem osobistym. Sposób złożenia oferty, w tym zaszyfrowania oferty opisany został 
w „Instrukcji użytkownika”, dostępnej na stronie: https://miniportal.uzp.gov.pl . 
8.5. 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. Jeżeli w imieniu Wykonawcy działa osoba, której umocowanie do jego reprezentowania nie 
wynika z KRS, CEiDG lub innego właściwego rejestru, Wykonawca dołącza do oferty Pełnomocnictwo 

https://epuap.gov.pl/wps/portal
https://miniportal.uzp.gov.pl/
https://miniportal.uzp.gov.pl/
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lub inny dokument potwierdzający umocowanie do Reprezentowania Wykonawcy. Treść zdania 
drugiego stosuje się odpowiednio do osoby działającej w imieniu Wykonawców wspólnie ubiegających 
się o udzielenie zamówienia. 
8.6. Pełnomocnictwo do złożenia oferty musi być złożone w formie elektronicznej (opatrzonej 
kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym 
lub podpisem osobistym. Dopuszcza się także złożenie elektronicznej kopii (skanu) pełnomocnictwa 
sporządzonego uprzednio w formie pisemnej, w formie elektronicznego poświadczenia sporządzonego 
stosownie do art. 97 § 2 ustawy z dnia 14 lutego 1991r. Prawo o notariacie, które to poświadczenie 
notariusz opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym, bądź też poprzez opatrzenie skanu 
pełnomocnictwa sporządzonego uprzednio w formie pisemnej kwalifikowanym podpisem lub 
podpisem zaufanym lub podpisem osobistym mocodawcy. Elektroniczna kopia pełnomocnictwa nie 
może być uwierzytelniona przez upełnomocnionego. 
8.7. Wykonawca do oferty dołącza aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o spełnianiu 
warunków udziału w postępowaniu oraz o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o którym 
mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp - Załącznik nr 3 (Oświadczenie Wykonawcy) do SWZ. 
Oświadczenie składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej (opatrzonej 
kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem 
zaufanym lub podpisem osobistym. Oświadczenie szyfruje się z plikami stanowiącymi ofertę. 
Informacje zawarte w oświadczeniu, o którym mowa powyżej stanowią wstępne potwierdzenie, że 
Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. 
8.8. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie, o którym 
mowa w pkt 8.7. składa każdy z Wykonawców, oświadczenia te potwierdzają brak podstaw do 
wykluczenia oraz  spełnienie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z 
Wykonawców wykazuje spełnienie warunków postępowaniu. 
8.9. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, w oparciu o art. 117 ust. 4 ustawy 
Pzp dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi 
wykonają poszczególni Wykonawcy - Załącznik nr 4 (Oświadczenie składane na podstawie art. 117 
ust. 4 Pzp) do SWZ.   
8.10. W przypadku polegania przez Wykonawcę na zdolnościach lub sytuacji podmiotów 
udostępniających zasoby, Wykonawca przedstawia wraz z oświadczeniem o  którym mowa  
w pkt 8.7. także oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające barak podstaw do 
wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnienie warunków udziału w postępowaniu w 
zakresie, w jakim wykonawca powołuje się na jego zasoby -  Załącznik nr 5 (Oświadczenie podmiotu 
udostępniającego) do SWZ.   
8.11. 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 - Załącznik nr 6 (Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby) do 
SWZ. 
8.12. Jeżeli dokumenty elektroniczne przekazywane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, 
zawierają informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 
1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2020 poz. 1913) Wykonawca w celu utrzymania 
w poufności tych informacji, przekazuje je w wydzielonym i odpowiednio oznaczonym pliku – 
„Załącznik stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa”. Wykonawca zobowiązany jest wraz z 
przekazaniem informacji zastrzeżonych jako tajemnica przedsiębiorstwa wykazać spełnienie 
przesłanek uzasadniających takie zastrzeżenie. Zastrzeżenie przez Wykonawcę tajemnicy 
przedsiębiorstwa bez uzasadnienia będzie traktowane przez Zamawiającego jako bezskuteczne ze 
względu na zaniechanie przez Wykonawcę podjęcia przy dołożeniu należytej staranności działań w celu 
utrzymania poufności objętych klauzulą informacji zgodnie z art. 18 ustawy Pzp. Wykonawca nie może 
zastrzec informacji, o których mowa w art. 222 ust. 5 ustawy Pzp.   
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ROZDZIAŁ IX. 
Sposób oraz termin składania ofert. 
9.1. Sposób składania ofert. 

9.1.1. 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 dostępna jest na miniPortalu w 
szczegółach danego postępowania.  
9.1.2. Sposób złożenia oferty, w tym zaszyfrowanie oferty opisany został w „Instrukcji użytkownika 
systemu”, dostępnej na https://miniportal.uzp.gov.pl . Wymagania techniczne, w tym specyfikacja 
połączenia, format przesyłanych danych oraz kodowania i oznaczania czasu odbioru danych zostały 
opisane w „Regulaminie korzystania z systemu miniPortal”, dostępnym pod adresem 
https://miniportal.uzp.gov.pl/WarunkiUslugi . Korzystanie z miniPortalu jest równoznaczne z 
zaakceptowaniem Regulaminu.     
9.1.3. Wykonawca przed upływem terminu składania ofert może wycofać ofertę za pośrednictwem 
„Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” dostępnego na ePUAP i 
udostępnionego na miniPortalu. Sposób wycofania oferty został opisany w „Instrukcji użytkownika 
systemu” dostępnej na miniPortalu.  

9.2. Termin składania ofert. 
9.2.1. Termin składania ofert upływa w dniu 23.12.2021 r., o godz. 10:00:00. 

 
ROZDZIAŁ X. 
Termin otwarcia ofert. 
10.1. Termin otwarcia ofert. 

10.1.1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 23.12.2021 r., o godz. 11:00 w siedzibie Zamawiającego,  
ul. Piaskowa  1, 67-200 Głogów (Sala narad - pokój nr 322a). Otwarcie ofert następuje poprzez 
użycie aplikacji do deszyfrowania ofert dostępnej na miniPortalu i dokonywane jest poprzez 
odszyfrowanie i otwarcie złożonych ofert. 

10.2. Pozostałe informacje związane z otwarciem ofert. 
10.2.1. 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. Zamawiający informuje 
o zmianie terminu otwarcia ofert na stronie internetowej prowadzonego postępowania.  
10.2.2. Zamawiający, najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępnia na stronie internetowej 
prowadzonego postępowania informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie 
zamówienia. 
10.2.3. 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. 

 
ROZDZIAŁ XI. 
Termin związania ofertą. 
11.1. Termin związania ofertą. 

11.1.1. Wykonawca jest związany ofert nie dłużej niż 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert 
czyli od dnia 23.12.2021 r. do dnia 21.01.2022 r., przy czym pierwszym dniem terminu związania 
ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert.  

11.2. Pozostałe informacje dotyczące terminu związania ofertą. 
11.2.1. W przypadku gdy wybór najkorzystniejszej oferty nie nastąpi przed upływem terminu 
związania ofertą, o którym mowa w pkt 11.1.1., 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. Przedłużenie terminu związania ofertą 

https://miniportal.uzp.gov.pl/
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wymaga złożenia przez Wykonawcę pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przedłużenie 
terminu związania ofertą. 
11.2.2. 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. 

 
ROZDZIAŁ XII. 
Sposób obliczenia ceny. 
12.1. W każdej podlegającej rozpatrywaniu ofercie Wykonawca w Formularzu ofertowym określa 
ryczałtową cenę brutto w złotych polskich, w tym cenę ryczałtową netto oraz stawkę podatku VAT wraz 
ze wskazaniem wartości projektu i wykonania robót budowlanych oraz z pozostałymi danymi 
wymaganymi w Formularzu ofertowym - Załącznik nr 2 (Formularz ofertowy) do SWZ. 
12.2. Przedmiot zamówienia objęty jest 23% stawką VAT. W przypadku, gdy Wykonawca uprawniony 
jest do stosowania innej stawki podatku VAT, w Formularzu ofertowym należy przekreślić wpisaną 
przez Zamawiającego stawkę, a w wykropkowane miejsce wpisać odpowiednią stawkę i załączyć do 
oferty uzasadnienie jej zastosowania. Prawidłowe ustalenie podatku VAT należy do obowiązków 
Wykonawcy zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowym. 
12.3. Zgodnie z art. 225  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, 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. Wykonawca, składając ofertę, ma obowiązek: 

- poinformowania Zamawiającego, że wybór jego oferty będzie prowadził do powstania u 
Zamawiającego obowiązku podatkowego; 
- wskazania nazwy (rodzaju) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będą prowadziły 
do powstania obowiązku podatkowego; 
- wskazania wartości towaru lub usługi objętego obowiązkiem podatkowym Zamawiającego, bez 
kwoty podatku; 
- wskazania stawki podatku od towarów i usług, która zgodnie z wiedzą Wykonawcy, będzie miała 
zastosowanie. 

Wzór Formularza Ofertowego został opracowany przy założeniu, iż wybór oferty nie będzie prowadzić 
do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego w zakresie podatku VAT. W przypadku, gdy 
Wykonawca zobowiązany jest złożyć oświadczenie o powstaniu u Zamawiającego obowiązku 
podatkowego, to winien odpowiednio zmodyfikować treść formularza.  
12.4. Cena musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zadania wynikające:  

- z zapisów specyfikacji warunków zamówienia, 
- z zapisów dokumentacji technicznej, 
- z zapisów umowy, 
- z obowiązujących przepisów i norm, a w szczególności z Prawa Budowlanego i aktów 
wykonawczych do tej ustawy, 
- z zasad wiedzy i sztuki budowlanej, 
- z lokalizacji obiektu i wszelkich napotkanych warunków realizacji prac budowlanych, 
- z zaleceń producentów wbudowywanych materiałów i urządzeń, 
- z przepisów BHP, 
- z możliwych zdarzeń losowych i budowlanych związanych z realizacją zamówienia.    

12.5. Cena musi zawierać pełny zakres rzeczowy robót z niezbędnymi kosztami, opłatami itp. 
niezbędnymi dla właściwej realizacji przedmiotu zamówienia, które Wykonawca, po zapoznaniu się z 
przedmiotem zamówienia i terenem budowy poniesie w trakcie jego realizacji. Przyjmuje się, że cena 
zawarta w umowie uwzględnia wszelkie okoliczności lokalizacji, cechy szczególne projektu i terminy 
oraz rekompensuje Wykonawcy wszelkie jego wydatki, koszty i zobowiązania – bez możliwości 
wysuwania roszczeń w stosunku do Zamawiającego. 
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ROZDZIAŁ XIII. 
Opis kryteriów oceny ofert wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert.  
13.1. Wybór najkorzystniejszej oferty zostanie dokonany w oparciu o następujące kryteria: 

  
1) K1 – kryterium ceny – 60 % 

 
             najtańsza cena ryczałtowa brutto  
K1= --------------------------------------------------- x 60 pkt 
              badana cena ryczałtowa brutto  
 

2) K2 – kryterium gwarancji jakości – 40 % 
 

K2= maksymalną liczbę 40 pkt otrzyma Wykonawca który zaoferuje najdłuższy termin gwarancji 
jakości (nie mniej niż 3 lata i nie więcej niż 5 lat). Termin gwarancji jakości musi obejmować pełen 
rok. W zależności od zaoferowanego terminu gwarancji Wykonawca otrzyma następującą liczbę 
pkt: 3 lata – 0 pkt, 4 lata – 20 pkt, 5 lat – 40 pkt. 

 
13.2. W przypadku podania przez Wykonawcę innego niż wymagany okresu gwarancji jakości lub nie 
podanie (nie wpisanie) tego okresu do Formularza Ofertowego, oferta Wykonawcy zostanie odrzucona 
na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5  ustawy Pzp. 
13.3. Ocena oferty = K1 + K2. Punktacja przyznawana ofertom w poszczególnych kryteriach będzie 
liczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Najwyższa liczba punktów wyznaczy 
najkorzystniejszą ofertę. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada 
wszystkim wymogom określonym w ustawie i w SWZ oraz uzyska największą liczbę punktów. 
 
ROZDZIAŁ XIV. 
Informacje o formalnościach, jakie muszą zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia 
umowy w sprawie zamówienia publicznego. 
14.1. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta będzie odpowiadać wszystkim 
wymaganiom zawartym w ustawie Pzp, SWZ i zostanie oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o 
kryteria, o których mowa w Rozdziale XIII. 
14.2. W celu zawarcia umowy upełnomocniony przedstawiciel Wykonawcy, który wygrał 
postępowanie przetargowe zgłosi się w siedzibie Zamawiającego w terminie przez niego wyznaczonym. 
Zamawiający powiadomi pismem Wykonawcę, o którym mowa w zdaniu wcześniejszym o terminie i 
miejscu podpisania umowy. 
14.3. Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego, z uwzględnieniem art. 577 
ustawy Pzp w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze 
najkorzystniejszej oferty. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego 
przed upływem terminu, o którym mowa w zdaniu wcześniejszym jeżeli w postępowaniu 
przetargowym złożono tylko jedną ofertę.  
14.4. Jeżeli została wybrana oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, 
Zamawiający żąda przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego kopii umowy 
regulującej współpracę tych Wykonawców. 
14.5. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla się od zawarcia 
umowy w sprawie zamówienia publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego 
wykonania umowy, Zamawiający może dokonać ponownego badania i oceny ofert spośród ofert 
pozostałych w postępowaniu Wykonawców oraz wybrać najkorzystniejszą ofertę albo unieważnić 
postępowanie. 
14.6. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza zobowiązany jest do 
wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy na warunkach określonych  
w Rozdziale XVII oraz przekazania Zamawiającemu kosztorysu ofertowego. 
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14.7. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza zobowiązany jest do 
podpisania umowy na warunkach określonych w Załączniku nr 9 (Projekt umowy) do SWZ. 
 
ROZDZIAŁ XV. 
Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną 
wprowadzone do umowy w sprawie zamówienia publicznego. 
15.1. Projektowane postanowienia umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego, które 
zostaną wprowadzone do treści umowy zawiera Załącznik nr 9 (Projekt umowy) do SWZ.  
 
ROZDZIAŁ XVI. 
Wymagania dotyczące wadium. 
16.1. Wadium. 

16.1.1. Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium w wysokości 15.000,00 zł  
(słownie: piętnaście tysięcy zł).  

16.2. Pozostałe informacje dotyczące wadium. 
16.2.1. Wadium może być wnoszone według wyboru wykonawcy w jednej lub kilku następujących 
formach: 

a) pieniądzu, 
b) gwarancjach bankowych, 
c) gwarancjach ubezpieczeniowych, 
d) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z 
dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2019 
r. poz. 310, 836 i 1572).   

16.2.2. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Gminy Głogów 
w Banku Spółdzielczym w Głogowie  44 8646 0008 0000 0000 6161 0004 z dopiskiem „wadium – 
Budowa infrastruktury zaopatrzenia w wodę południowej części gminy Głogów”.  
16.2.3. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert i utrzymuje nieprzerwalnie do 
dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98. ust. 1 
pkt 2 i 3 oraz ust. 2 ustawy Pzp     
16.2.4. Jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia, o których mowa  
w pkt 16.2.1 lit. b-d) Wykonawca przekazuje Zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia w 
postaci elektronicznej.  
16.2.5. Z treści gwarancji (poręczenia) musi jednoznacznie wynikać nieodwoływalne i 
bezwarunkowe, na każde żądanie zgłoszone przez Zamawiającego, zobowiązania gwaranta 
(poręczyciela) do zapłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w 
art. 98 ust. 6 ustawy Pzp. Ponadto powinien być wskazany termin obowiązywania gwarancji 
(poręczenia), który nie może być krótszy niż termin związania z ofertą. 
 

ROZDZIAŁ XVII. 
Informacje dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 
17.1. Zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

17.1.1. Zamawiający żąda od Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza 
wniesienia przed zawarciem umowy zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5% 
ceny całkowitej podanej w ofercie.  

17.2. Pozostałe informacje dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 
17.2.1. Zabezpieczenie może być wnoszone, według wyboru Wykonawcy, w jednej lub w kilku 
następujących formach: 

a) pieniądzu, 
b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z 
tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym, 
c) gwarancjach bankowych, 
d) gwarancjach ubezpieczeniowych, 
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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. 

17.2.2. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu wykonawca wpłaca przelewem na rachunek 
bankowy wskazany przez Zamawiającego. 
17.2.3. Zamawiający nie wyraża zgody na wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy  

a) w wekslach z poręczeniem wekslowym banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-
kredytowej, 
b) przez ustanowienie zastawu na papierach wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa 
lub jednostkę samorządu terytorialnego, 
c) przez ustanowienie zastawu rejestrowego na zasadach określonych w ustawie z dnia 6 grudnia 
1996 r. o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów. 

17.2.4. Zamawiający zwraca zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i 
uznania przez zamawiającego za należycie wykonane. 
17.2.5. W trakcie realizacji zamówienia Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia 
na jedną lub kilka form, o których mowa w pkt 17.2.1. Zmiana formy zabezpieczenia jest 
dokonywana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości.  
 

ROZDZIAŁ XVIII. 
Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy. 
18.1. Środki ochrony prawnej określone w niniejszym rozdziale 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 Pzp.  
18.2. Odwołanie przysługuje na: 

1) niezgodną z przepisami ustawy czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy, 
2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, 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. 

18.3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby. 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. 
18.4. 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. 
18.5. Odwołanie, w przypadku zamówień, których wartość jest mniejsza niż progi unijne, wnosi się w 
terminie: 

1) 5 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego 
wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, 
2) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego 
wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w pkt 1). 

18.6. Odwołanie w przypadkach innych niż określone w pkt 4 i 5 wnosi się w terminie 5 dni od dnia, w 
którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o 
okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia, w przypadku zamówień, których wartość jest 
mniejsza niż progi unijne 
18.7. Na orzeczenie Izby oraz postanowienie Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy 
Pzp, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. 
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18.8. W postępowaniu toczącym się wskutek wniesienia skargi stosuje się odpowiednio przepisy 
ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego o apelacji, jeżeli przepisy ustawy 
Pzp nie stanowią inaczej. 
18.9. Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie - sądu zamówień publicznych, zwanego dalej 
"sądem zamówień publicznych". 
18.10. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby, w terminie 14 dni od dnia doręczenia 
orzeczenia Izby lub postanowienia Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy Pzp, 
przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej 
operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe jest 
równoznaczne z jej wniesieniem. 
18.11. Prezes Izby przekazuje skargę wraz z aktami postępowania odwoławczego do sądu zamówień 
publicznych w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania. 
18.12. Pozostałe środki ochrony prawnej określone zostały w ustawie Pzp – Dział IX Środki ochrony 
prawnej. 
 
ROZDZIAŁ XIX. 
RODO. Obowiązek informacyjny w związku z ochroną danych osobowych. 
19.1 Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 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 
(RODO), informujemy że: 

19.1.1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Głogów, ul. Piastowska 1,  
67-200 Głogów ul. Piaskowa 1; 67-200 Głogów tel. +48 76 836 55 55. 
19.1.2. W sprawach związanych z Pani/Pana danymi osobowymi proszę kontaktować się z 
Inspektorem Ochrony Danych (IOD): e-mail: iodo@gminaglogow.pl.  
19.1.3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu związanym z postępowaniem o 
udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z 
dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych o wartości szacunkowej nieprzekraczającej 
progów unijnych (nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartość kwoty 214 000 euro), pod 
nazwą: „Budowa infrastruktury zaopatrzenia w wodę południowej części gminy Głogów”. 
19.1.4. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest: art. 6 ust. 1 lit. c) RODO 
-  przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze. 
Ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych dalej ustawa Pzp. 
19.1.5. Odbiorcy danych: Osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja 
postępowania w oparciu o art. 18 ust. 1 ustawy Pzp. Operator pocztowy w rozumieniu ustawy z 
dnia 23 listopada  2012 r. Prawo  pocztowe (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz.1041). Posłaniec dostarczający 
korespondencję na zasadach określonych w art. 65 ust. 2, 401 ust. 1, 508 ust. 2 Ustawy PZP. 
Kategorie podmiotów przetwarzających: Zewnętrzny hostingodawca. Podmiot dostarczający 
narzędzia i urządzenia komunikacji elektronicznej.  
19.1.6. ADO  przechowuje   protokół   postępowania wraz z załącznikami  przez okres  4 lat  od  dnia  
zakończenia  postępowania  o udzielenie zamówienia, w sposób gwarantujący jego nienaruszalność. 
Jeżeli  okres  obowiązywania  umowy  w sprawie  zamówienia  publicznego przekracza 4 lata,  ADO 
przechowuje  protokół  postępowania  wraz z załącznikami przez cały okres obowiązywania umowy  
w sprawie zamówienia publicznego. ADO przechowuje dokumentację konkursu przez okres 4 lat od 
dnia ustalenia wyników konkursu w postaci, w jakiej została ona sporządzona lub przekazana, w 
sposób gwarantujący jej nienaruszalność i możliwość odczytania 
19.1.7. Ma Pani/Pan prawo do: 

a) żądania od ADO dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących, 
b) żądania od ADO sprostowania danych osobowych Pani/Pana dotyczących.  
c)żądania od ADO usunięcia danych osobowych Pani/Pana dotyczących, w sytuacji, gdy 
przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu 
prawa, 
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d) żądania od ADO ograniczenia przetwarzania danych osobowych Pani/Pana dotyczących.  
Zakres każdego z tych praw oraz sytuacje, w których można z nich skorzystać, wynikają z 
przepisów RODO oraz ustawy Pzp.  

Z powyższych praw może Pan/Pani skorzystać składając wniosek u ADO 
Nie przysługuje Pani/Panu: 

a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b), d) lub e) RODO prawo do usunięcia danych osobowych; 
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 
c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż 
podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c) RODO.  

19.1.8. Pani/Pana dane osobowe nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu 
decyzji, w tym również profilowaniu. 
19.1.9. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich. 
19.1.10. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy 
Pzp, związanych z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. 

19.2. Jednocześnie Zamawiający informuje, że Wykonawca jest zobowiązany wypełnić obowiązki 
informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO (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) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskał w celu 
ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu. 
 
ROZDZIAŁ XX. 
Wykaz załączników do SWZ. 
Załącznik nr 1 do SWZ – Dokumentacja techniczna.  
Załącznik nr 2 do SWZ – Formularz ofertowy.  
Załącznik nr 3 do SWZ – Oświadczenie Wykonawcy.  
Załącznik nr 4 do SWZ – Oświadczenie składane na podstawie art. 117 ust. 4 Pzp 
Załącznik nr 5 do SWZ – Oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby. 
Załącznik nr 6 do SWZ – Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby.  
Załącznik nr 7 do SWZ – Wykaz robót budowlanych.  
Załącznik nr 8 do SWZ – Wykaz osób.  
Załącznik nr 9 do SWZ – Projekt umowy.  
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