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Zawartość: 
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1 Część I Instrukcja dla Wykonawców (IDW). 

2 Część II Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną 
wprowadzone do umowy w sprawie zamówienia publicznego 

3 Część III Opis przedmiotu zamówienia (OPZ). 
 
 

CZEŚĆ I – INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW/ (IDW) 
 

dla postępowania, prowadzonego zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień 
publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 z późn. zm.) w trybie 

PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO 

na dostawę pn.:  
„Monta ż agregatów kogeneracyjnych na biogaz na Oczyszczaln i ścieków w Dzier żoniowie ” 

wchodzącą w zakres projektu pn.: „Montaż agregatów kogeneracyjnych na biogaz na Oczyszczalni 
ścieków w Dzierżoniowie”, przewidzianego do dofinansowania ze środków Funduszu Spójności” 

 
Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: JRP/1/2021 
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1. Zamawiaj ący. 

1) Zamawiający: 
Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. w Dzierżoniowie, ul. Kilińskiego 25a, 58–200 Dzierżoniów (dalej 
„Zamawiający”) jest zamawiającym sektorowym w rozumieniu art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. 
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm. – dalej „ustawa Pzp” lub „Pzp”) wykonując 
działalność sektorową w zakresie gospodarki wodnej. 
Zamawiający pracuje od poniedziałku do piątku w godz. 7:00–15:00. 

2) Nr telefonu: 74 832 20 01 do 04. 

3) Adres poczty elektronicznej: przetargi@wik.dzierzoniow.pl. 

4) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania, na której udostępniane będą zmiany i wyjaśnienia treści 
SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia: 
http://wik.dzierzoniow.pl/index.php/przetarg/?id=1917.  

2. Tryb udzielenia zamówienia. 

1) Niniejsze postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z zapisami ustawy Pzp. 

2) Do postępowania stosuje się przepisy dotyczące nabywania dostaw. 

3) Szacunkowa wartość zamówienia przekracza kwotę określoną w Obwieszczeniu Prezesa Urzędu Zamówień 
Publicznych z dnia 1 stycznia 2021 r. w sprawie aktualnych progów unijnych, ich równowartości w złotych, 
równowartości w złotych kwot wyrażonych w euro oraz średniego kursu złotego w stosunku do euro 
stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych lub konkursów, wydanym na podstawie 
art. 3 ust. 2 ustawy Pzp. 

4) Zamawiający przewiduje zastosowanie tzw. procedury odwróconej, o której mowa w art.139 ust. 1 ustawy Pzp, 
co oznacza, że Zamawiający najpierw dokona badania i oceny ofert, a następnie dokona kwalifikacji podmiotowej 
Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, w zakresie braku podstaw wykluczenia oraz spełniania 
warunków udziału w postępowaniu. 

5) Jeżeli wobec Wykonawcy, o którym mowa w pkt 4, zachodzą podstawy wykluczenia, wykonawca ten nie spełnia 
warunków udziału w postępowaniu, nie składa podmiotowych środków dowodowych lub oświadczenia JEDZ, 
o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, potwierdzających brak podstaw wykluczenia lub spełnianie 
warunków udziału w postępowaniu, zamawiający dokonuje ponownego badania i oceny ofert pozostałych 
wykonawców, a następnie dokonuje kwalifikacji podmiotowej wykonawcy, którego oferta została najwyżej 
oceniona, w zakresie braku podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu. 

6) Zamawiający kontynuuje procedurę ponownego badania i oceny ofert, o której mowa w pkt 5, w odniesieniu 
do ofert Wykonawców pozostałych w postępowaniu, a następnie dokonuje kwalifikacji podmiotowej Wykonawcy, 
którego oferta została najwyżej oceniona, w zakresie braku podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków 
udziału w postępowaniu, do momentu wyboru najkorzystniejszej oferty albo unieważnienia postępowania 
o udzielenie zamówienia. 

3. Opis przedmiotu zamówienia. 

3.1. Opis ogólny 

1) Przedmiotem zamówienia dla zadania pn. „Montaż agregatów kogeneracyjnych na biogaz na Oczyszczalni 
Ścieków w Dzierżoniowie” jest dostawa 2 agregatów kogeneracyjnych zasilanych biogazem, na terenie 
oczyszczalni ścieków w Dzierżoniowie przy ul. Brzegowej 144, wraz z ich montażem, zaprojektowaniem 
i wykonaniem koniecznych robót budowlanych (w tym uzyskaniem pozwolenia na budowę) oraz czynna 
pomoc w zgłoszeniu zakończenia robót budowlanych lub uzyskaniu przez Zamawiającego pozwolenia 
na użytkowanie. 

W zakres zamówienia wchodzi w szczególności: 

1.1) Opracowanie dokumentacji projektowej wielobranżowej, obejmującej projekty budowlane (w tym także 
projekty techniczne) i projekty wykonawcze, m.in. w branży architektoniczno-budowlanej, sanitarnej, 
elektrycznej, gazowej, AKPiA wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę, opracowanie pozostałej 
dokumentacji, przeprowadzenie badań pomiarów i uzyskanie technicznych warunków przyłączenia 
do sieci dystrybucyjnej oraz pozwoleń niezbędnych do uruchomienia agregatów (instrukcje 
eksploatacji, instrukcje współpracy ruchowej, itp.), 
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1.2) Adaptacja pomieszczenia agregatorowni w istniejącym budynku technicznym w celu zabudowy dwóch 
jednostek kogeneracyjnych. Zakres prac musi być uzgodniony z Zamawiającym i obejmuje m.in. skucie 
istniejącej posadzki i wykonanie nowej posadzki technicznej, wykonanie dodatkowej bramy wjazdowej 
(wraz z budową dojazdu z kostki betonowej do pomieszczenia agregatu kogeneracyjnego – od strony 
dodatkowej bramy wjazdowej), wyprowadzenie przewodów spalinowych, przebudowę układu 
wentylacji pomieszczenia oraz inne prace budowlane i instalacyjne w obrębie pomieszczenia, 

1.3) Budowa rurociągów stalowych izolowanych termicznie w budynku technicznym do wyprowadzenia 
ciepła z układu kogeneracyjnego oraz przebudowa w niezbędnym zakresie istniejącego węzła ciepła 
zlokalizowanego w budynku technicznym (montaż nowych wymienników, rozdzielaczy ciepła, układów 
pompowych, armatury oraz automatyki sterującej węzła, itp.),  

1.4) Przebudowa odcinka przyłącza biogazowego w budynku technicznym i doprowadzenie do jednostek 
kogeneracyjnych, 

1.5) Instalacje elektryczne, w tym potrzeb własnych kogeneracji oraz wyprowadzenia mocy poprzez nową 
rozdzielnicę zabudowaną w pomieszczeniu kogeneracji w wykonaniu dwuodpływowym (po jednym dla 
każdego z agregatów kogeneracyjnych) wraz z układem podtrzymania napięcia, doprowadzenie kabli 
do istniejącej rozdzielni głównej oraz wykorzystaniem istniejącego pola w rozdzielni, sekcja 1 pole nr 2 
wraz z układami zabudowanymi w nim. Niezbędna modernizacja musi umożliwiać zarówno 
przyłączenie danego agregatu jak i blokadę przy pracy wyspowej, 

1.6) Dostawa i montaż dwóch kompletnych zespołów agregatów kogeneracyjnych wraz z niezbędnym 
wyposażeniem, w tym do pracy równoległej z siecią jak i wyspowej (w trybie manualnym). Każda 
jednostka składa się z podzespołów: silnika gazowego spalinowego, prądnicy synchronicznej, zestawu 
wymienników ciepła zabudowanych w obudowie dźwiękochłonnej, rozdzielnic elektrycznych 
indywidualnych dla każdego agregatu kogeneracyjnego, systemu chłodzenia, 

1.7) Systemy kontrolno-pomiarowe i automatyka obejmująca pracę źródła kogeneracyjnego, pracę węzła 
cieplnego, system wizualizacji i sterowania centralnego z pomieszczenia kogeneracji jak również 
zdalnego poprzez nadrzędny system DCS obiektu, układy pomiarowe dla kogeneracji wysokosprawnej 
– dostawa, zabudowa i uruchomienie wraz z telemetrią oraz zakup niezbędnych licencji 
oprogramowania, 

1.8) Rozruch instalacji, szkolenia. 

2) Przedmiot zamówienia, w tym dokumentację projektową i roboty budowlane należy wykonać zgodnie 
z aktualnie obowiązującym stanem prawnym, w szczególności z uwzględnieniem ustawy z dnia 7 lipca 
1994 r. – Prawo budowlane. 

3.2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. 

1) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiony jest w części III SWZ – Opis Przedmiotu 
Zamówienia (OPZ). 

2) Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym, jednakże Wykonawca, który powołuje się 
na rozwiązania równoważne opisywanym jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy 
spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. Zamawiający dopuści do zabudowy agregaty 
kogeneracyjne, które nie będą spełniały wszystkich parametrów technicznych wskazanych w OPZ, pod 
warunkiem, że zostaną utrzymane parametry minimalnej mocy zainstalowanego układu: 
• mocy elektrycznej: 0,15 MW 
• mocy cieplnej): 0,19 MW 
a Wykonawca przekaże Zamawiającemu na etapie wniosku materiałowego dokumenty potwierdzające 
możliwość osiągnięcia parametrów gwarantowanych: 
• dodatkowa zdolność wytwarzania energii elektrycznej w warunkach wysokosprawnej kogeneracji – 

ze źródeł odnawialnych: 0,15 MW, 
• dodatkowa zdolność wytwarzania energii cieplnej w warunkach wysokosprawnej kogeneracji – ze źródeł 

odnawialnych: 0,19 MW, 
• szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych: 544,46 Mg CO2/rok, 
• zmniejszenie zużycia energii pierwotnej: 5 417,80 GJ/rok 
oraz wskaźników produktu: 
• dodatkowa zdolność wytwarzania energii elektrycznej i cieplnej w warunkach wysokosprawnej 

kogeneracji – ze źródeł odnawialnych: 0,34 MW, 
• dodatkowa zdolność wytwarzania energii elektrycznej w warunkach wysokosprawnej kogeneracji – 

ze źródeł odnawialnych: 0,15 MW, 
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• dodatkowa zdolność wytwarzania energii cieplnej w warunkach wysokosprawnej kogeneracji – ze źródeł 
odnawialnych: 0,19 MW, 

• liczba wybudowanych lub zmodernizowanych jednostek wytwarzania energii elektrycznej i cieplnej 
w ramach wysokosprawnej kogeneracji – ze źródeł odnawialnych: 2 szt. 

i rezultatu: 
• szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych: 544,46 Mg CO2/rok, 
• zmniejszenie zużycia energii pierwotnej: 5 417,80 GJ/rok 
przy założeniu dostarczenia do układu wskazanej ilości biogazu: 436 076 m3/rok. 

3.3. Opis przedmiotu zamówienia według kodów Wspóln ego Słownika Zamówie ń (CPV). 

Opis Słownik główny 

Jednostki prądotwórcze 31122000-7 

Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne 71000000-8 

Maszyny przemysłowe 42000000-6 

Roboty budowlane 45000000-7 

3.4. Przedmiotowe środki dowodowe. 

Przez przedmiotowe środki dowodowe należy rozumieć środki służące potwierdzeniu zgodności oferowanych 
dostaw, usług lub robót budowlanych z wymaganiami, cechami lub kryteriami określonymi w opisie przedmiotu 
zamówienia lub opisie kryteriów oceny ofert, lub wymaganiami związanymi z realizacją zamówienia. 

Zamawiający nie wymaga złożenia przedmiotowych środków dowodowych. 

4. Termin wykonania zamówienia. 

1) Termin rozpoczęcia realizacji umowy: od dnia podpisania umowy. 

2) Złożenie wniosku o wydanie pozwolenia na budowę: do 3 miesięcy licząc od dnia podpisania umowy. 

3) Uzyskanie ostatecznej decyzji pozwolenia na budowę: do 5 miesięcy licząc od dnia podpisania umowy. 

4) Termin zakończenia: do 12 miesi ęcy licząc od dnia podpisania umowy. 

5. Informacje uzupełniaj ące. 

5.1. Informacja o przewidywanych zamówieniach, o kt órych mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 i 8 
ustawy Pzp. 

Zamawiający przewiduje udzielanie (w trybie zamówienia z wolnej ręki z podstawy prawnej art. 388 pkt 2 lit. b 
ustawy Pzp) – wybranemu w niniejszym postępowaniu wykonawcy zamówienia podstawowego - zamówienia 
na dodatkowe dostawy, o wartości nie większej niż 50% wartości zamówienia podstawowego, których celem 
jest częściowa wymiana dostarczonych produktów lub instalacji albo zwiększenie bieżących dostaw lub 
rozbudowa istniejących instalacji, jeżeli zmiana wykonawcy zobowiązywałaby zamawiającego do nabywania 
materiałów o innych właściwościach technicznych, co powodowałoby niekompatybilność techniczną lub 
nieproporcjonalnie duże trudności techniczne w użytkowaniu i utrzymaniu tych produktów lub instalacji, 

5.2. Możliwo ść uniewa żnienia przedmiotowego post ępowania. 

1) Zamawiający przewiduje możliwość unieważnienia przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia, 
jeżeli środki publiczne, które Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części 
zamówienia, nie zostały mu przyznane. 

2) Informacja o możliwości unieważnienia postępowania z przyczyna określonej w ust. 1, została 
zamieszczona w ogłoszeniu o zamówieniu. 

5.3. Informacje dotycz ące przeprowadzenia przez Wykonawc ę wizji lokalnej. 

1) Zamawiający przewiduje możliwość odbycia wizji lokalnej na terenie Oczyszczalni Ścieków w Dzierżoniowie 
i sprawdzenia przez Wykonawcę dokumentów niezbędnych do realizacji zamówienia dostępnych na miejscu 
u Zamawiającego. 
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2) Zamawiający, w ramach sporządzonego Programu Funkcjonalno-Użytkowego zamieścił wyciąg 
z dokumentacji projektowej oczyszczalni ścieków. Całość posiadanej przez Zamawiającego dokumentacji 
projektowej dostępna jest na terenie Oczyszczalni Ścieków w Dzierżoniowie. 

5.4. Informacje o wcze śniejszych post ępowaniach dotycz ących przedmiotu zamówienia. 

1) Zamawiający, przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia nie przeprowadził wstępnych 
konsultacji rynkowych w celu przygotowania postępowania i poinformowania wykonawców o swoich planach 
i wymaganiach dotyczących zamówienia. 

2) Niniejsze postępowanie jest trzecim z kolei postępowaniem przetargowym dotyczącym przedmiotu 
zamówienia (poprzednie unieważniono). Dokumenty dotyczące unieważnionych postępowań zostały 
opublikowane na stronach internetowych: 

www.wik.dzierzoniow.pl/index.php/przetarg/?id=1808 
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:290362-2020:TEXT:PL:HTML 

www.wik.dzierzoniow.pl/index.php/przetarg/?id=1870 
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:576311-2020:TEXT:PL:HTML 

3) Wykonawca może wykorzystać informacje opublikowane w ramach ww. postępowań, w szczególności 
zawarte w wyjaśnieniach treści SIWZ, w zakresie w jakim nie są sprzeczne z zapisami przedmiotowego 
postępowania. 

5.5. Zamówienia cz ęściowe. 

1) Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 

2) Zamawiający, zgodnie z art. 362 pkt 1 ustawy Pzp, nie ma obowiązku wskazania w dokumentach 
zamówienia powodów niedokonania podziału zamówienia na części, jednak wskazuje że zamówienie 
ze względów technicznych i organizacyjnych, tworzy nierozerwalną całość i tym samym jest niepodzielne 
na części w rozumieniu z art. 25 ust. 2 ustawy Pzp. 

3) Zamówienie dotyczy dostawy agregatów kogeneracyjnych wraz z ich montażem i podłączeniem oraz 
wykonaniem koniecznych robót budowlanych i ich zaprojektowaniem. Realizacja zamówienia będzie miała 
miejsce w istniejących pomieszczeniach budynku technologicznego, na czynnym obiekcie jakim jest 
oczyszczalnia ścieków komunalnych, z koniecznością zapewnienia ciągłych dostaw ciepła do obiektów 
technologicznych oczyszczalni ścieków. Zamawiający wymaga gwarancji kompleksowej na cały przedmiot 
zamówienia, celem utrzymania wymaganych wskaźników rezultatu w okresie trwałości projektu. 

5.6. Szczególne instrumenty i procedury. 

1) Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 

2) Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 

3) Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.  

4) Zamawiający nie zamierza ustanowić dynamicznego systemu zakupów. 

5.7. Katalog elektroniczny. 

Zamawiający: 
− nie wymaga złożenia oferty w postaci katalogu elektronicznego, 
− nie wymaga dołączenia katalogu elektronicznego do składanej oferty, 
− nie dopuszcza dołączenia katalogu elektronicznego do składanej oferty. 

6. Wspólne ubieganie si ę Wykonawców o udzielenie zamówienia. 

1) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. 

2) W przypadku, o którym mowa w pkt 1, Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie 
zamówienia publicznego.  

3) Zaleca się, aby Pełnomocnikiem był jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. 

4) Umocowanie musi wynikać z treści pełnomocnictwa przedłożonego wraz z ofertą. Pełnomocnictwo winno być 
udzielone przez wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. 
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5) Zapisy dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 
zamówienia. 

6) Jeżeli została wybrana oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Zamawiający 
będzie żądał przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego kopii umowy regulującej współpracę 
tych Wykonawców. Umowa taka musi być podpisana przez upełnomocnionych przedstawicieli każdego 
z Wykonawców, a stosowne upoważnienia muszą wynikać z odpowiednich dokumentów. 

7) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie niniejszego zamówienia wszelka 
korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z Pełnomocnikiem. 

8) Spółkę cywilną traktuje się jak Wykonawców składających ofertę wspólną. 

9) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego 
wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni Wykonawcy. 

7. Podwykonawstwo. 

1) Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia Podwykonawcy. Zamawiający nie zastrzega 
obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę żadnego z elementów zamówienia. 

2) Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w Ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza 
powierzyć Podwykonawcom oraz podania nazw ewentualnych podwykonawców, jeżeli są już znani. 

3) Zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia Wykonawca podał nazwy, dane 
kontaktowe oraz przedstawicieli podwykonawców (oraz dalszych podwykonawców), zaangażowanych w roboty 
budowlane, dostawy lub usługi, jeżeli są już znani. Wykonawca zawiadomi Zamawiającego o wszelkich zmianach 
w odniesieniu do informacji, o których mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamówienia, a także 
przekaże wymagane informacje na temat nowych podwykonawców (lub dalszych podwykonawców), którym 
w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację robót budowlanych lub usług. 

4) Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia Podwykonawcom, w celu wykazania braku 
istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu, składa oświadczenie podwykonawcy 
o niepodleganiu wykluczeniu, na formularzu jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (zwanym dalej 
„JEDZ”) – sporządzonym zgodnie ze wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu 
wykonawczym Komisji (UE) 2016/7 z dnia 5 stycznia 2016 r. ustanawiającym standardowy formularz jednolitego 
europejskiego dokumentu zamówienia (Dz. Urz. UE L 3 z 06.01.2016, str. 16) oraz (wyłącznie w przypadku 
podwykonawców wykonujących prace w zakresie robót budowlanych lub dostawy agregatów kogeneracyjnych) 
podmiotowe środki dowodowe wymienione w Rozdziale 11 ust. 1 pkt 1 i 3÷6 IDW, dotyczące Podwykonawcy 

5) Jeżeli powierzenie Podwykonawcy (lub dalszemu Podwykonawcy) wykonania części zamówienia na dostawę 
następuje w trakcie jego realizacji, Wykonawca składa także JEDZ dotyczący Podwykonawców oraz (wyłącznie 
w przypadku umów o podwykonawstwo w zakresie wykonania robót budowlanych lub dostawy agregatów 
kogeneracyjnych) podmiotowych środków dowodowych, o których mowa w Rozdziale 11 ust. 1 pkt 1, 3÷6, 
dotyczących Podwykonawcy. 

6) W przypadkach, o którym mowa w pkt 4 i 5, jeżeli wobec Podwykonawcy zachodzą podstawy wykluczenia, 
Zamawiający żąda, aby Wykonawca, w terminie określonym przez Zamawiającego, zastąpił tego Podwykonawcę 
innym, pod rygorem niedopuszczenia Podwykonawcy do realizacji części zamówienia. 

7) Jeżeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał 
się, na zasadach określonych w art. 118 ust. 1 ustawy 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. Przepis Rozdziału 10.3 ust. 7 
(art. 122 ustawy Pzp) stosuje się odpowiednio. 

8) Powierzenie wykonania części zamówienia Podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności 
za należyte wykonanie tego zamówienia. 

8. Wymagania w zakresie zatrudnienia 

1) Zamawiający nie zastrzega, że o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy mający status 
zakładu pracy chronionej, spółdzielnie socjalne oraz inni wykonawcy, których głównym celem lub głównym celem 
działalności ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, jest społeczna 
i zawodowa integracja osób społecznie marginalizowanych. 
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2) Przedmiotem zamówienia są dostawy, dlatego Zamawiający nie określa na usługi lub roboty budowlane 
wymagań związanych z realizacją zamówienia w zakresie zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę 
na podstawie stosunku pracy osób wykonujących wskazane przez zamawiającego czynności w zakresie realizacji 
zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 
ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy. 

3) Zamawiający nie określa innych, niż określone w art. 95 ust. 1 ustawy Pzp, wymagań związanych z realizacją 
zamówienia, które mogą obejmować aspekty gospodarcze, środowiskowe, społeczne, związane 
z innowacyjnością, zatrudnieniem lub zachowaniem poufnego charakteru informacji przekazanych wykonawcy 
w toku realizacji zamówienia. 

9. Podstawy wykluczenia z post ępowania o udzielenie zamówienia. 

1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawcę w okolicznościach wskazanych w art. 108 
ust. 1 ustawy Pzp, tj.: 

1) będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo1: 
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, 

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 

- lub za odpowiedni czyn zabroniony określony w przepisach prawa obcego; 

Dokument potwierdzaj ący: 
Informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 1 lit. a-g sporządzona nie wcześniej 
niż 6 miesięcy przed jej złożeniem (§ 2 ust. 1 pkt 1 lit. a Rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii 
z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub 
oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy –– dalej „Rozporządzenie w sprawie 
dokumentów”). 

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; 

Dokument potwierdzaj ący: 
Informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp sporządzona 
nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem (§ 2 ust. 1 pkt 1 lit. a Rozporządzenia w sprawie 
dokumentów). 

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 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; 

Dokument potwierdzaj ący: 
Oświadczenie wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 
ust. 1 ustawy Pzp, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez zamawiającego, 

                                                           
1 Zapis uwzględnia art. 393 ust. 4 ustawy Pzp 
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o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp (§ 2 ust. 1 pkt 7 lit. a Rozporządzenia w sprawie 
dokumentów). 

4) wobec którego prawomocnie orzeczono zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne; 

Dokument potwierdzaj ący: 
− Informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp (§ 2 ust. 1 pkt 1 lit. b 

Rozporządzenia w sprawie dokumentów) 
− Oświadczenie wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 

ust. 1 ustawy Pzp, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez zamawiającego, 
o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp (§ 2 ust. 1 pkt 7 lit. b Rozporządzenia w sprawie 
dokumentów). 

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, chyba że wykażą, że przygotowali te oferty lub wnioski niezależnie od siebie; 

Dokument potwierdzaj ący: 
− Oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, 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 (§ 2 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia w sprawie dokumentów). 

− Oświadczenie wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 
ust. 1 ustawy Pzp, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez zamawiającego, 
o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp (§ 2 ust. 1 pkt 7 lit. c Rozporządzenia w sprawie 
dokumentów). 

6) jeżeli, w przypadkach, o których mowa w art. 85 ust. 1, doszło do zakłócenia konkurencji wynikającego 
z wcześniejszego zaangażowania tego wykonawcy lub podmiotu, który należy z wykonawcą do tej samej 
grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, chyba 
że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie 
wykonawcy z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 

Dokument potwierdzaj ący: 
Oświadczenie wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 
ust. 1 ustawy Pzp, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez zamawiającego, 
o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp (§ 2 ust. 1 pkt 7 lit. d Rozporządzenia w sprawie 
dokumentów). 

2. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się także wykonawcę w okolicznościach wskazanych 
w art. 109 ust. 1 ustawy Pzp, tj.: 

1) 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, chyba że wykonawca 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; 

Dokumenty potwierdzaj ące: 
− Zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega 

z opłacaniem podatków i opłat, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, wystawionego nie wcześniej 
niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem podatków lub opłat wraz 
z zaświadczeniem zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że odpowiednio przed 
upływem terminu składania ofert wykonawca dokonał płatności należnych podatków lub opłat wraz 
z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności (§ 2 ust. 1 
pkt 4 Rozporządzenia w sprawie dokumentów). 

− Zaświadczenie albo inny dokument właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń 
Społecznych lub właściwego oddziału regionalnego lub właściwej placówki terenowej Kasy Rolniczego 
Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek 
na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, wystawionego 
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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 ofert 
wykonawca dokonał płatności należnych składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz 
odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności (§ 2 ust. 1 pkt 
5 Rozporządzenia w sprawie dokumentów). 

− Oświadczenie wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 
ust. 1 ustawy Pzp, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez zamawiającego, 
o których mowa w art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp (§ 2 ust. 1 pkt 7 lit. e Rozporządzenia w sprawie 
dokumentów). 

2) który naruszył obowiązki w dziedzinie ochrony środowiska, prawa socjalnego lub prawa pracy: 

a) będącego osobą fizyczną skazanego prawomocnie za przestępstwo przeciwko środowisku, o którym 
mowa w rozdziale XXII Kodeksu karnego lub za przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących 
pracę zarobkową, o którym mowa w rozdziale XXVIII Kodeksu karnego, lub za odpowiedni czyn 
zabroniony określony w przepisach prawa obcego, 

Dokument potwierdzaj ący: 
Informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 2 lit. a ustawy Pzp sporządzona 
nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem (§ 2 ust. 1 pkt 1 lit. c Rozporządzenia w sprawie 
dokumentów). 

b) będącego osobą fizyczną prawomocnie ukaranego za wykroczenie przeciwko prawom pracownika lub 
wykroczenie przeciwko środowisku, jeżeli za jego popełnienie wymierzono karę aresztu, ograniczenia 
wolności lub karę grzywny, 

Dokument potwierdzaj ący: 
− Informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 2 lit. b ustawy Pzp 

sporządzona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem (§ 2 ust. 1 pkt 1 lit. d Rozporządzenia 
w sprawie dokumentów). 

− Oświadczenie wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa 
w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez 
zamawiającego, o których mowa w art. 109 ust. 1 pkt 2 lit. b ustawy Pzp (§ 2 ust. 1 pkt 7 lit. f 
Rozporządzenia w sprawie dokumentów). 

c) wobec którego wydano ostateczną decyzję administracyjną o naruszeniu obowiązków wynikających 
z prawa ochrony środowiska, prawa pracy lub przepisów o zabezpieczeniu społecznym, jeżeli wymierzono 
tą decyzją karę pieniężną; 

Dokument potwierdzaj ący: 
Oświadczenie wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 
ust. 1 ustawy Pzp, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez zamawiającego, 
o których mowa w art. 109 ust. 1 pkt 2 lit. c ustawy Pzp (§ 2 ust. 1 pkt 7 lit. g Rozporządzenia w sprawie 
dokumentów). 

3) 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 lub ukarano za wykroczenie, o którym mowa w pkt 2 lit. a lub b; 

Dokument potwierdzaj ący: 
− Informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp sporządzona nie 

wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem (§ 2 ust. 1 pkt 1 lit. e Rozporządzenia w sprawie 
dokumentów). 

− Oświadczenie wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 
ust. 1 ustawy Pzp, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez zamawiającego, 
o których mowa w art. 109 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp (§ 2 ust. 1 pkt 7 lit. h Rozporządzenia w sprawie 
dokumentów). 

4) w stosunku do którego otwarto likwidację, ogłoszono upadłość, którego aktywami zarządza likwidator lub sąd, 
zawarł układ z wierzycielami, którego działalność gospodarcza jest zawieszona albo znajduje się on w innej 
tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej 
procedury; 
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Dokumenty potwierdzaj ące: 
Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności 
Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, sporządzona nie wcześniej niż 3 miesiące przed 
jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji (§ 2 ust. 1 pkt 6 
Rozporządzenia w sprawie dokumentów). 

5) który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego uczciwość, 
w szczególności gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub 
nienależycie wykonał zamówienie, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych dowodów; 

Dokument potwierdzaj ący: 
Oświadczenie wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 
1 ustawy Pzp, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez zamawiającego, o których 
mowa w art. 109 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp (§ 2 ust. 1 pkt 7 lit. i Rozporządzenia w sprawie dokumentów). 

6) jeżeli występuje konflikt interesów w rozumieniu art. 56 ust. 2 ustawy Pzp, którego nie można skutecznie 
wyeliminować w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy; 

Dokument potwierdzaj ący: 
Oświadczenie wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 
1 ustawy Pzp, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez zamawiającego, o których 
mowa w art. 109 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp (§ 2 ust. 1 pkt 7 lit. i Rozporządzenia w sprawie dokumentów). 

7) który, z przyczyn leżących po jego stronie, w znacznym stopniu lub zakresie nie wykonał lub nienależycie 
wykonał albo długotrwale nienależycie wykonywał istotne zobowiązanie wynikające z wcześniejszej umowy 
w sprawie zamówienia publicznego lub umowy koncesji, co doprowadziło do wypowiedzenia lub odstąpienia 
od umowy, odszkodowania, wykonania zastępczego lub realizacji uprawnień z tytułu rękojmi za wady; 

Dokument potwierdzaj ący: 
Oświadczenie wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 
1 ustawy Pzp, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez zamawiającego, o których 
mowa w art. 109 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp (§ 2 ust. 1 pkt 7 lit. i Rozporządzenia w sprawie dokumentów). 

8) który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa wprowadził zamawiającego w błąd przy 
przedstawianiu informacji, że nie podlega wykluczeniu, spełnia warunki udziału w postępowaniu lub kryteria 
selekcji, co mogło mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez zamawiającego w postępowaniu 
o udzielenie zamówienia, lub który zataił te informacje lub nie jest w stanie przedstawić wymaganych 
podmiotowych środków dowodowych; 

Dokument potwierdzaj ący: 
Oświadczenie wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 
1 ustawy Pzp, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez zamawiającego, o których 
mowa w art. 109 ust. 1 pkt 8 ustawy Pzp (§ 2 ust. 1 pkt 7 lit. i Rozporządzenia w sprawie dokumentów). 

9) który bezprawnie wpływał lub próbował wpływać na czynności zamawiającego lub próbował pozyskać lub 
pozyskał informacje poufne, mogące dać mu przewagę w postępowaniu o udzielenie zamówienia; 

Dokument potwierdzaj ący: 
Oświadczenie wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 
1 ustawy Pzp, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez zamawiającego, o których 
mowa w art. 109 ust. 1 pkt 9 ustawy Pzp (§ 2 ust. 1 pkt 7 lit. i Rozporządzenia w sprawie dokumentów). 

10) który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje wprowadzające w błąd, co mogło mieć 
istotny wpływ na decyzje podejmowane przez zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 

Dokument potwierdzaj ący: 
Oświadczenie wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 
1 ustawy Pzp, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez zamawiającego, o których 
mowa w art. 109 ust. 1 pkt 10 ustawy Pzp (§ 2 ust. 1 pkt 7 lit. i Rozporządzenia w sprawie dokumentów). 

3. W przypadkach, o których mowa w ust. 2 pkt 1-5 lub 7, zamawiający może nie wykluczać wykonawcy, jeżeli 
wykluczenie byłoby w sposób oczywisty nieproporcjonalne, w szczególności gdy kwota zaległych podatków lub 
składek na ubezpieczenie społeczne jest niewielka albo sytuacja ekonomiczna lub finansowa wykonawcy, 
o którym mowa w ust. 2 pkt 4, jest wystarczająca do wykonania zamówienia. 
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4. Wykonawca może zostać wykluczony przez zamawiającego na każdym etapie postępowania o udzielenie 
zamówienia. 

5. Wykonawca nie podlega wykluczeniu w okolicznościach wskazanych w art. 110 ust. 2 ustawy Pzp, 
tj. w okolicznościach określonych w ust. 1 pkt 1, 2 i 5 lub ust. 2 pkt 2 ÷ 5 i 7 ÷ 10, jeżeli udowodni 
Zamawiającemu, że spełnił łącznie następujące przesłanki:  

1) naprawił lub zobowiązał się do naprawienia szkody wyrządzonej przestępstwem, wykroczeniem lub swoim 
nieprawidłowym postępowaniem, w tym poprzez zadośćuczynienie pieniężne;  

2) wyczerpująco wyjaśnił fakty i okoliczności związane z przestępstwem, wykroczeniem lub swoim 
nieprawidłowym postępowaniem oraz spowodowanymi przez nie szkodami, aktywnie współpracując 
odpowiednio z właściwymi organami, w tym organami ścigania, lub zamawiającym;  

3) podjął konkretne środki techniczne, organizacyjne i kadrowe, odpowiednie dla zapobiegania dalszym 
przestępstwom, wykroczeniom lub nieprawidłowemu postępowaniu, w szczególności:  

a) zerwał wszelkie powiązania z osobami lub podmiotami odpowiedzialnymi za nieprawidłowe 
postępowanie wykonawcy,  

b) zreorganizował personel,  

c) wdrożył system sprawozdawczości i kontroli,  

d) utworzył struktury audytu wewnętrznego do monitorowania przestrzegania przepisów, wewnętrznych 
regulacji lub standardów,  

e) wprowadził wewnętrzne regulacje dotyczące odpowiedzialności i odszkodowań za nieprzestrzeganie 
przepisów, wewnętrznych regulacji lub standardów.  

6. Zamawiający ocenia, czy podjęte przez Wykonawcę czynności, o których mowa w ust. 5, są wystarczające 
do wykazania jego rzetelności, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu Wykonawcy. Jeżeli podjęte 
przez wykonawcę czynności, o których mowa w ust. 5, nie są wystarczające do wykazania jego rzetelności, 
Zamawiający wyklucza Wykonawcę. 

7. Wykluczenie wykonawcy następuje w przypadkach określonych w art. 111 ustawy Pzp, tj.:  

1) w przypadkach, o których mowa w ust. 1 pkt 1 lit. a–g i pkt 2, na okres 5 lat od dnia uprawomocnienia się 
wyroku potwierdzającego zaistnienie jednej z podstaw wykluczenia, chyba że w tym wyroku został określony 
inny okres wykluczenia;  

2) w przypadkach, o których mowa w ust. 2 pkt 2 i 3, na okres 3 lat od dnia uprawomocnienia się odpowiednio 
wyroku potwierdzającego zaistnienie jednej z podstaw wykluczenia, wydania ostatecznej decyzji lub 
zaistnienia zdarzenia będącego podstawą wykluczenia, chyba że w wyroku lub decyzji został określony inny 

okres wykluczenia
2
;  

3) w przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 4, na okres, na jaki został prawomocnie orzeczony zakaz ubiegania 
się o zamówienia publiczne;  

4) w przypadkach, o których mowa w ust. 1 pkt 5, ust. 2 pkt 4, 5, 7 i 9, na okres 3 lat od zaistnienia zdarzenia 
będącego podstawą wykluczenia;  

5) w przypadku, o którym mowa w ust. 2 pkt 8, na okres 2 lat od zaistnienia zdarzenia będącego podstawą 
wykluczenia;  

6) w przypadku, o którym mowa w ust. 2 pkt 10, na okres roku od zaistnienia zdarzenia będącego podstawą 
wykluczenia;  

7) w przypadkach, o których mowa w ust. 1 pkt 6 i ust. 2 pkt 6, w postępowaniu o udzielenie zamówienia, 
w którym zaistniało zdarzenie będące podstawą wykluczenia. 

10. Warunki udziału w post ępowaniu. 

10.1. Warunek sytuacji ekonomicznej lub finansowej.  

1. Zamawiający wymaga, aby wykonawca posiadał środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości 
co najmniej 1 200 000,00 zł (słownie: jeden milion dwie ście tysi ęcy złotych 00/100) . 

W przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia, 
oceniana będzie ich łączna sytuacja ekonomiczna i finansowa – w tym celu informację banku lub spółdzielczej 

                                                           
2 Zapis uwzględnia art. 393 ust. 4 ustawy Pzp 
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kasy oszczędnościowo-kredytowej mają obowiązek złożyć ten lub ci z Wykonawców, którzy w imieniu 
wszystkich wykazywać będą spełnianie tego warunku. 

Dokumenty potwierdzaj ące: 
Informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków 
finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 3 miesiące przed jej złożeniem; (§ 8 
ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia w sprawie dokumentów). 

10.2. Warunek zdolno ści technicznej lub zawodowej. 

1. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania 
ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał przynajmniej 2 dostawy 
(w tym także w ramach zadań kompleksowych na roboty budowlane) agregatu kogeneracyjnego o mocy 
elektrycznej minimum 60 kW el wraz z ich montażem. 

W przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia, 
oceniane będą łączne zdolności techniczne lub zawodowe – w tym celu Wykonawcy składający ofertę 
wspólną przedkładają jeden wspólny wykaz dostaw. 

Dokument potwierdzaj ący: 
Wykaz dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie 
ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, 
przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane lub są wykonywane, oraz 
załączeniem dowodów określających, czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym 
dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy 
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 (§ 9 ust. 1 pkt 2 i ust. 4 pkt 2 
Rozporządzenia w sprawie dokumentów). 

2. Zamawiający wymaga aby Wykonawca w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania 
ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał przynajmniej 1 robot ę 
budowlan ą w formule zaprojektuj-wybuduj (wraz z uzyskaniem decyzji pozwolenia na budowę lub 
zgłoszeniem robót budowlanych) obiektu z dziedziny gospodarki wodno- ściekowej . 

W przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia, 
oceniane będą łączne zdolności techniczne lub zawodowe – w tym celu Wykonawcy składający ofertę 
wspólną przedkładają jeden wspólny wykaz robót budowlanych. 

Dokument potwierdzaj ący: 
Wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności 
jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz 
których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały 
wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez 
podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie 
jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty (§ 9 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia w sprawie 
dokumentów). 

3. Oceniając zdolność techniczną lub zawodową, zamawiający może, na każdym etapie postępowania uznać, 
że wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli posiadanie przez wykonawcę sprzecznych 
interesów, w szczególności zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne 
przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia. 

4. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia 
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych 
z Wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są 
wymagane. W takim przypadku Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do 
oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni 
Wykonawcy. 

5. Jeżeli wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji robót budowlanych lub dostaw, 
wykonywanych wspólnie z innymi wykonawcami, wykaz: 

1) robót budowlanych, dotyczy robót budowlanych, w których wykonaniu wykonawca ten bezpośrednio 
uczestniczył; 
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2) dostaw, dotyczy dostaw, w których wykonaniu wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył, a w przypadku 
świadczeń powtarzających się lub ciągłych, w których wykonywaniu bezpośrednio uczestniczył lub 
uczestniczy. 

10.3. Sposób spełniania warunków udziału w post ępowaniu przez wykonawców polegaj ących na podmiotach 
trzecich. 

1. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych 
sytuacjach oraz w odniesieniu do 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.  

2. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia 
wykonawcy mogą polegać na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, jeśli podmioty te wykonają 
roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.  

3. 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.  

4. Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa w pkt 3, potwierdza, że stosunek łączący 
wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz 
określa w szczególności:  

1) zakres dostępnych wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby; 

2) sposób i okres udostępnienia wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu 
udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia; 

3) czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego wykonawca polega 
w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji 
zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności 
dotyczą. 

5. Zamawiający ocenia, czy udostępniane wykonawcy przez podmioty udostępniające zasoby zdolności 
techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez 
wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu w zakresie: 
− sytuacji ekonomicznej lub finansowej, 
− zdolności technicznej lub zawodowej, 
a także bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, które zostały przewidziane 
względem wykonawcy. 

6. Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, odpowiada solidarnie z wykonawcą, który polega 
na jego sytuacji finansowej lub ekonomicznej, za szkodę poniesioną przez zamawiającego powstałą 
wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów podmiot ten nie ponosi 
winy. 

7. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe, sytuacja ekonomiczna lub finansowa podmiotu udostępniającego 
zasoby nie potwierdzają spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą 
wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, zamawiający żąda, aby wykonawca w terminie określonym 
przez zamawiającego zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami albo wykazał, że samodzielnie 
spełnia warunki udziału w postępowaniu. 

8. Wykonawca nie może, po upływie terminu składania ofert, powoływać się na zdolności lub sytuację 
podmiotów udostępniających zasoby, jeżeli na etapie składania ofert nie polegał on w danym zakresie na 
zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby. 

11. Oświadczenie JEDZ. 

1. Oświadczenie, o niepodleganiu wykluczeniu, spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, w zakresie wskazanym 
przez zamawiającego (JEDZ), składa się na formularzu jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (JEDZ), 
sporządzonym zgodnie ze wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji 
(UE) 2016/7 z dnia 5 stycznia 2016 r. ustanawiającym standardowy formularz jednolitego europejskiego dokumentu 
zamówienia (Dz. Urz. UE L 3 z 06.01.2016, str. 16). 
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1) Szczegółowe informacje dotyczące sposobu wypełniania jednolitego dokumentu znajdują się w Instrukcji 
dostępnej na stronie UZP: https://www.uzp.gov.pl/__data/assets/pdf_file/0026/45557/Jednolity-Europejski-
Dokument-Zamowienia-instrukcja-2021.01.20.pdf 

2) Wykonawca może sporządzić oświadczenie JEDZ za pośrednictwem elektronicznego narzędzia do wypełniania 
JEDZ/ESPD znajdującego się pod adresem: https://espd.uzp.gov.pl/ lub za pośrednictwem innych dostępnych 
narzędzi lub oprogramowania które umożliwiają wypełnienie JEDZ i utworzenie dokumentu elektronicznego. 

3) Zamawiający wskazuje, że wykonawca może ograniczyć się do wypełnienia sekcji α (alfa) części IV JEDZ. 
Wykonawca wypełnia jedynie tę sekcję i nie musi wypełniać żadnej z pozostałych sekcji części IV JEDZ 
dotyczącej kryteriów kwalifikacji, zaś właściwej (dowodowej) weryfikacji spełniania określonych przez 
zamawiającego warunków udziału w postępowaniu zamawiający dokona na zakończenie postępowania w oparciu 
o stosowne dokumenty składane przez wykonawcę, którego oferta została oceniona najwyżej, na wezwanie 
zamawiającego. 

2. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 1, stanowi dowód potwierdzający brak podstaw wykluczenia, spełnianie 
warunków udziału w postępowaniu, odpowiednio na dzień składania ofert, stanowi dowód tymczasowo zastępujący 
wymagane przez zamawiającego podmiotowe środki dowodowe. 

3. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie, o którym mowa w ust. 1, 
składa każdy z wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków 
udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału 
w postępowaniu. 

4. Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, przedstawia, 
wraz z oświadczeniem, o którym mowa w ust. 1, także oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, 
potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału 
w postępowaniu lub kryteriów selekcji, w zakresie, w jakim wykonawca powołuje się na jego zasoby. 

5. JEDZ sporządza odrębnie: 

1) wykonawca/każdy spośród wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. 
W takim przypadku JEDZ potwierdza brak podstaw wykluczenia wykonawcy oraz spełnianie warunków udziału 
w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału 
w postępowaniu; 

2) podmiot trzeci, na którego potencjał powołuje się wykonawca celem potwierdzenia spełnienia warunków udziału 
w postępowaniu. 
W takim przypadku JEDZ potwierdza brak podstaw wykluczenia podmiotu oraz spełnianie warunków udziału 
w postępowaniu w zakresie, w jakim podmiot udostępnia swoje zasoby wykonawcy; 

3) podwykonawcy, na których zasobach wykonawca nie polega przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału 
w postępowaniu. 
W takim przypadku musi zostać wypełniona część II sekcja A i B, część III (podstawy wykluczenia). JEDZ 
podpisuje kwalifikowanym podpisem elektronicznym podwykonawca. 

6. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, na etapie postępowania 
o udzielenie zamówienia publicznego jest zobowiązany wypełnić część II sekcja D JEDZ, w tym, o ile jest to 
wiadome, podać firmy podwykonawców. 

7. Celem ułatwienia wykonawcy sporządzenia JEDZ, zamawiający przygotował formularz JEDZ w formacie pliku XML, 
który zamieścił na stronie internetowej prowadzonego postępowania. Formularz JEDZ, wstępnie przygotowany przez 
zamawiającego, zawiera tylko pola wskazane przez zamawiającego. W przypadku, gdy wykonawca korzysta 
z możliwości samodzielnego utworzenia nowego formularza JEDZ/ESPD, aktywne są wszystkie pola formularza. 
Należy je wypełnić w zakresie stosownym do wymagań określonych przez zamawiającego w przedmiotowym 
postępowaniu. Przy wszystkich podstawach wykluczenia domyślnie zaznaczona jest odpowiedź przecząca. 
Po zaznaczeniu odpowiedzi twierdzącej wykonawca ma możliwość podania szczegółów, a także opisania 
ewentualnych środków zaradczych podjętych w ramach tzw. samooczyszczenia. 

8. Wykonawca może wykorzystać JEDZ złożony w odrębnym postępowaniu o udzielenie zamówienia, jeżeli potwierdzi, 
że informacje w nim zawarte pozostają prawidłowe. 

9. Samooczyszczenie – w okolicznościach określonych w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2, 5 i 6 ustawy Pzp lub art. 109 ust. 1 pkt 
2–10 ustawy Pzp, wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli udowodni zamawiającemu, że spełnił łącznie 
następujące przesłanki: 



Specyfikacja Warunków Zamówienia – część I – INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW (IDW) 

 
Dostawa pn.: „Montaż agregatów kogeneracyjnych na biogaz na Oczyszczalni ścieków w Dzierżoniowie” wchodząca w zakres projektu 
pn.: „Montaż agregatów kogeneracyjnych na biogaz na Oczyszczalni ścieków w Dzierżoniowie”, przewidzianego do dofinansowania 
ze środków Funduszu Spójności 

16 z 43 

1) naprawił lub zobowiązał się do naprawienia szkody wyrządzonej przestępstwem, wykroczeniem lub swoim 
nieprawidłowym postępowaniem, w tym poprzez zadośćuczynienie pieniężne; 

2) wyczerpująco wyjaśnił fakty i okoliczności związane z przestępstwem, wykroczeniem lub swoim nieprawidłowym 
postępowaniem oraz spowodowanymi przez nie szkodami, aktywnie współpracując odpowiednio z właściwymi 
organami, w tym organami ścigania, lub zamawiającym; 

3) podjął konkretne środki techniczne, organizacyjne i kadrowe, odpowiednie dla zapobiegania dalszym 
przestępstwom, wykroczeniom lub nieprawidłowemu postępowaniu, w szczególności: 

a) zerwał wszelkie powiązania z osobami lub podmiotami odpowiedzialnymi za nieprawidłowe postępowanie 
wykonawcy, 

b) zreorganizował personel, 

c) wdrożył system sprawozdawczości i kontroli, 

d) utworzył struktury audytu wewnętrznego do monitorowania przestrzegania przepisów, wewnętrznych regulacji 
lub standardów, 

e) wprowadził wewnętrzne regulacje dotyczące odpowiedzialności i odszkodowań za nieprzestrzeganie 
przepisów, wewnętrznych regulacji lub standardów. 

10. Zamawiający ocenia, czy podjęte przez wykonawcę czynności, są wystarczające do wykazania jego rzetelności, 
uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu wykonawcy, a jeżeli uzna że nie są wystarczające, wyklucza 
wykonawcę. 

12. Podmiotowe środki dowodowe 

Przez podmiotowe środki dowodowe należy rozumieć środki służące potwierdzeniu braku podstaw do wykluczenia, 
spełniania warunków udziału w postępowaniu, z wyjątkiem oświadczenia JEDZ, o którym mowa w art. 125 ust. 1 
ustawy Pzp. 

1. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
publicznego, zamawiający żąda następujących podmiotowych środków dowodowych: 

1) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie: 

a) art. 108 ust. 1 pkt 1 lit. a-g ustawy Pzp i art. 108 ust. 1 pkt 2 (z wyłączeniem art. 108 ust. 1 pkt 1 lit. h 
ustawy Pzp)3, 

b) art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, dotycząca orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne 
tytułem środka karnego, 

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

d) art. 109 ust. 1 pkt 2 lit. b ustawy Pzp, dotycząca ukarania za wykroczenie, za które wymierzono karę 
aresztu, 

e) art. 109 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp, dotycząca skazania za przestępstwo lub ukarania za wykroczenie, 
za które wymierzono karę aresztu 

- sporządzonej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem. 

(§ 2 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia w sprawie dokumentów) 

2) oświadczenia wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, o braku przynależności do tej samej 
grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, 
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; 

(§ 2 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia w sprawie dokumentów) 

3) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega 
z opłacaniem podatków i opłat, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, wystawionego nie wcześniej niż 
3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem podatków lub opłat wraz 

                                                           
3 Zapis uwzględnia art. 393 ust. 4 ustawy Pzp 
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z zaświadczeniem zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że odpowiednio przed 
upływem terminu składania ofert wykonawca dokonał płatności należnych podatków lub opłat wraz 
z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności; 

Dokument potwierdza brak podstaw wykluczenia w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp. 
(§ 2 ust. 1 pkt 4 Rozporządzenia w sprawie dokumentów) 

4) zaświadczenia albo innego dokumentu właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń 
Społecznych lub właściwego oddziału regionalnego lub właściwej placówki terenowej Kasy Rolniczego 
Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek 
na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy 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 ofert 
wykonawca dokonał płatności należnych składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz odsetkami 
lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności; 

Dokument potwierdza brak podstaw wykluczenia w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp. 
(§ 2 ust. 1 pkt 5 Rozporządzenia w sprawie dokumentów) 

5) odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności 
Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed 
jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji; 

Dokument potwierdza brak podstaw wykluczenia w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp. 
(§ 2 ust. 1 pkt 6 Rozporządzenia w sprawie dokumentów) 

6) oświadczenia wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 
1 ustawy Pzp, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez zamawiającego, o których 
mowa w: 

(§ 2 ust. 1 pkt 7 Rozporządzenia w sprawie dokumentów) 

a) art. 108 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp, 

b) art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, dotyczących orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne 
tytułem środka zapobiegawczego, 

c) art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, dotyczących zawarcia z innymi wykonawcami porozumienia mającego 
na celu zakłócenie konkurencji, 

d) art. 108 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp, 

e) art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, odnośnie do naruszenia obowiązków dotyczących płatności podatków 
i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych, 

f) art. 109 ust. 1 pkt 2 lit. b ustawy Pzp, dotyczących ukarania za wykroczenie, za które wymierzono karę 
ograniczenia wolności lub karę grzywny, 

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

h) art. 109 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp, dotyczących ukarania za wykroczenie, za które wymierzono karę 
ograniczenia wolności lub karę grzywny, 

i) art. 109 ust. 1 pkt 5÷10 ustawy Pzp. 

2. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast: 

1) informacji z Krajowego Rejestru Karnego, o której mowa w ust. 1 pkt 1– składa informację z odpowiedniego 
rejestru, takiego jak rejestr sądowy, albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument 
wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub 
miejsce zamieszkania, w zakresie, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia w sprawie dokumentów; 

2) zaświadczenia, o którym mowa w ust. 1 pkt 3, zaświadczenia albo innego dokumentu potwierdzającego, że 
wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, o których mowa 
w ust. 1 pkt 4, lub odpisu albo informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji 
i Informacji o Działalności Gospodarczej, o których mowa w ust. 1 pkt 5 – składa dokument lub dokumenty 
wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające 
odpowiednio, że: 
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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. 

3) Dokument, o którym mowa w pkt 1, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jego 
złożeniem. Dokument, o których mowa w pkt 2, powinien być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed 
ich złożeniem. 

4) Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, 
o których mowa w pkt 1 i 2, lub gdy dokumenty te nie odnoszą się do wszystkich przypadków, o których mowa 
w art. 108 ust. 1 pkt 1 lit. a-g, 2 i 4, art. 109 ust. 1 pkt 1, 2 lit. a i b oraz pkt 3 ustawy Pzp, zastępuje się je 
odpowiednio w całości lub w części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze 
wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument 
miał dotyczyć, złożone pod przysięgą, lub, jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce 
zamieszkania nie ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem sądowym lub 
administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, właściwym 
ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy. Przepis pkt 3 stosuje się. 

3. W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących sytuacji 
ekonomicznej lub finansowej zamawiający żąda następujących podmiotowych środków dowodowych: 

1) informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych 
środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 3 miesiące przed 
jej złożeniem; 

4. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może złożyć wymaganych przez zamawiającego podmiotowych 
środków dowodowych, o których mowa w ust. 3, wykonawca składa inne podmiotowe środki dowodowe, które w 
wystarczający sposób potwierdzają spełnianie opisanego przez zamawiającego warunku udziału w postępowaniu 
lub kryterium selekcji dotyczącego sytuacji ekonomicznej lub finansowej. 

5. W przypadku złożenia przez Wykonawców dokumentów zawierających dane w innych walutach niż PLN, 
Zamawiający, jako kurs przeliczeniowy tej waluty przyjmie średni kurs Narodowego Banku Polskiego (NBP) 
opublikowany na dzień wystawienia dokumentu. Kursy walut dostępne są pod następującym adresem 
internetowym: http://www.nbp.pl/home.aspx?f=/statystyka/kursy.html. Jeśli w dniu wystawienia dokumentu nie 
była opublikowana tabela średnich kursów NBP, zastosowany zostanie kurs z ostatniej tabeli kursów średnich 
opublikowanej bezpośrednio przed dniem wystawienia dokumentu. 

6. W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności 
technicznej lub zawodowej, zamawiający żąda następujących podmiotowych środków dowodowych: 

1) wykazu dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również 
wykonywanych, w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, 
wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi 
zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te dostawy zostały 
wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne 
dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy 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; 

(§ 9 ust. 1 pkt 2 i ust. 4 pkt 2 Rozporządzenia w sprawie dokumentów). 

2) wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres 
prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca 
wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów 
określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, 
są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały 
wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów 
– inne odpowiednie dokumenty; 
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(§ 9 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia w sprawie dokumentów). 

7. Okresy wyrażone w latach lub miesiącach, o których mowa w ust. 5 pkt 1 i 2, liczy się wstecz od dnia w którym 
upływa termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. 

8. Jeżeli wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji robót budowlanych, dostaw lub usług, 
wykonywanych wspólnie z innymi wykonawcami, wykaz: 

1) o którym mowa w ust. 5 pkt 1, dotyczy robót budowlanych, w których wykonaniu wykonawca ten bezpośrednio 
uczestniczył; 

2) o którym mowa w ust. 5 pkt 2, dotyczy dostaw lub usług, w których wykonaniu wykonawca ten bezpośrednio 
uczestniczył, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych, w których wykonywaniu 
bezpośrednio uczestniczył lub uczestniczy. 

9. Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wzywa wykonawcę, którego oferta została najwyżej 
oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia 
podmiotowych środków dowodowych. 

10. Wykonawca składa podmiotowe środki dowodowe aktualne na dzień ich złożenia. 

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

1) 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 JEDZ dane umożliwiające dostęp do tych 
środków; 

2) podmiotowym środkiem dowodowym jest oświadczenie, którego treść odpowiada zakresowi JEDZ. 

12. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia podmiotowych środków dowodowych, które zamawiający posiada, 
jeżeli wykonawca wskaże te środki oraz potwierdzi ich prawidłowość i aktualność 

13. 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. 

14. 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. 

15. Jeżeli wykonawca nie złożył podmiotowych środków dowodowych, innych dokumentów lub oświadczeń 
składanych w postępowaniu lub są one niekompletne lub zawierają błędy, zamawiający wzywa wykonawcę 
odpowiednio do ich złożenia, poprawienia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie, chyba że: 

1) oferta wykonawcy podlegają odrzuceniu bez względu na ich złożenie, uzupełnienie lub poprawienie lub 
2) zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania. 

16. Wykonawca składa podmiotowe środki dowodowe na wezwanie, o którym mowa w ust. 15, aktualne na dzień ich 
złożenia. 

17. Zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących złożonych podmiotowych środków 
dowodowych lub innych dokumentów lub oświadczeń składanych w postępowaniu. 

18. Jeżeli złożone przez wykonawcę podmiotowe środki dowodowe budzą wątpliwości zamawiającego, może on 
zwrócić się bezpośrednio do podmiotu, który jest w posiadaniu informacji lub dokumentów istotnych w tym 
zakresie dla oceny spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub braku podstaw 
wykluczenia, o przedstawienie takich informacji lub dokumentów. 

19. Dokumenty podmiotów trzecich. 

1) Zamawiający żąda od Wykonawcy, który polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji 
finansowej lub ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby na zasadach określonych w art. 118 
ustawy Pzp, przedstawienia podmiotowych środków dowodowych, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 3÷6, 
dotyczących tych podmiotów, potwierdzających, że nie zachodzą wobec tych podmiotów podstawy 
wykluczenia z postępowania. 

2) Zamawiający żąda od Wykonawcy przedstawienia podmiotowych środków dowodowych, o których mowa 
w ust. 1 pkt 1 i 3÷6, dotyczących podwykonawców niebędących podmiotami udostępniającymi zasoby na 
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zasadach określonych w art. 118 ustawy, potwierdzających, że nie zachodzą wobec tych podwykonawców 
podstawy wykluczenia z postępowania. 

3) Do podmiotów udostępniających zasoby na zasadach określonych w art. 118 ustawy oraz podwykonawców 
niebędących podmiotami udostępniającymi zasoby na tych zasadach, mających siedzibę lub miejsce 
zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przepis ust. 2 stosuje się odpowiednio. 

20. Wykonawca wpisany do urzędowego wykazu zatwierdzonych wykonawców lub Wykonawca certyfikowany przez 
jednostki certyfikujące spełniające wymogi europejskich norm certyfikacji może, zamiast odpowiednich 
podmiotowych środków dowodowych, złożyć zaświadczenie o wpisie do urzędowego wykazu wydane przez 
właściwy organ lub certyfikat wydany przez właściwą jednostkę certyfikującą kraju, w którym Wykonawca ma 
siedzibę lub miejsce zamieszkania, wskazujące na podmiotowe środki dowodowe stanowiące podstawę wpisu lub 
uzyskania certyfikacji, chyba że zamawiający ma uzasadnione podstawy do zakwestionowania informacji 
wynikających z zaświadczenia lub certyfikatu. 

21. W celu potwierdzenia braku podstawy wykluczenia z postępowania, o której mowa w art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy 
Pzp, Zamawiający żąda dodatkowego dokumentu wystawionego w kraju, w którym Wykonawca ma miejsce 
zamieszkania lub siedzibę, potwierdzającego, że Wykonawca nie naruszył obowiązków dotyczących płatności 
podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne. Przepisy ust. 2 pkt 3 i 4 stosuje się. 

22. Przepisy ust. 20 stosuje się odpowiednio do podmiotowych środków dowodowych dotyczących podmiotu 
udostępniającego zasoby na zasadach określonych w art. 118 ustawy oraz podwykonawcy niebędącego 
podmiotem udostępniającym zasoby na takich zasadach. 

23. W celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu Wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania, 
Zamawiający może żądać od Wykonawcy odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej 
Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru. 

24. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia ww. dokumentów, o których mowa w ust 23, jeżeli zamawiający 
może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o ile wykonawca wskazał dane 
umożliwiające dostęp do tych dokumentów. 

25. Jeżeli w imieniu Wykonawcy działa osoba, której umocowanie do Jego reprezentowania nie wynika 
z dokumentów, o których mowa w ust. 23, Zamawiający żąda od Wykonawcy pełnomocnictwa lub innego 
dokumentu potwierdzającego umocowanie do reprezentowania wykonawcy. 

26. Przepis ust. 25 stosuje się odpowiednio do osoby działającej w imieniu Wykonawców wspólnie ubiegających się 
o udzielenie zamówienia publicznego. 

27. Przepisy ust. 23-25 stosuje się odpowiednio do osoby działającej w imieniu podmiotu udostępniającego zasoby 
na zasadach określonych w art. 118 ustawy Pzp lub podwykonawcy niebędącego podmiotem udostępniającym 
zasoby na takich zasadach. 

28. W przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępności podmiotowych środków dowodowych lub dokumentów, 
o których mowa w ust. 23, pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, 
Zamawiający może żądać od Wykonawcy przedstawienia tłumaczenia na język polski pobranych samodzielnie 
przez Zamawiającego podmiotowych środków dowodowych lub dokumentów. 

29. Podmiotowe środki dowodowe oraz inne dokumenty lub oświadczenia, składa się w formie elektronicznej, 
w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, w formie pisemnej lub w formie 
dokumentowej, w zakresie i w sposób określony w przepisach wydanych na podstawie art. 70 ustawy Pzp. 

13. Komunikacja w post ępowaniu. 

13.1. Informacje ogólne. 

1) Sposób sporządzania oraz sposób przekazywania ofert, JEDZ, podmiotowych środków dowodowych oraz 
innych informacji, oświadczeń lub dokumentów, przekazywanych w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
publicznego, wymagania techniczne dla dokumentów elektronicznych oraz wymagania techniczne 
i organizacyjne użycia środków komunikacji elektronicznej służących do odbioru dokumentów 
elektronicznych musi być zgody z wymaganiami określonymi w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów 
z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań 
technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu 
o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie. 

2) Oferty, JEDZ, podmiotowe środki dowodowe, sporządza się w postaci elektronicznej, w formatach danych 
określonych w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram 
Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci 
elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych, w szczególności w formacie 
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doc, docx, odt lub pdf. W przypadku użycia innych formatów danych, pliki muszą być możliwe do otwarcia 
za pomocą oprogramowania bezpłatnego (także do celów komercyjnych). 

3) Informacje, oświadczenia lub dokumenty, inne niż określone w pkt 1, przekazywane w postępowaniu, 
sporządza się w postaci elektronicznej, w formatach danych określonych zgodnie z pkt 2 lub jako tekst 
wpisany bezpośrednio do wiadomości przekazywanej przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, 
o których mowa w pkt 4. 

4) W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się 
przy użyciu miniPortalu, który dostępny jest pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu, 
dostępnego pod adresem: https://epuap.gov.pl/wps/portal, oraz przy użyciu poczty elektronicznej. 

5) Zamawiający wyznacza następujące osoby do kontaktu z Wykonawcami: Aneta Nowak – Kierownik 
Jednostki Realizującej Projekt WiK Sp. z o.o., e-mail: przetargi@wik.dzierzoniow.pl.  

6) Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi 
posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do następujących 
formularzy: „Formularz do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” oraz do „Formularza 
do komunikacji”. 

7) 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: https://miniportal.uzp.gov.pl/WarunkiUslugi oraz 
w Warunkach korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP): 
https://www.gov.pl/web/gov/warunki-korzystania  

8) Instrukcja użytkownika miniPortalu oraz najczęściej zadawane pytania do miniPortalu znajdują się na stronie 
internetowej: https://miniportal.uzp.gov.pl/Instrukcje.  

9) Warunki korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP) znajdują się pod 
adresem: https://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-klienta/regulamin. 

10) Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy „Formularz złożenia, 
zmiany, wycofania oferty lub wniosku” i „Formularza do komunikacji” wynosi 150 MB.  

11) 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 (dla wszystkich ww. dokumentów) lub wpływu na serwer pocztowy Zamawiającego (dla ww. 
dokumentów z wyjątkiem ofert). 

Ww. dokumenty uważa się za wniesione z dniem i godziną, gdy dotarły one do Zamawiającego w taki 
sposób, że mógł on zapoznać się z ich treścią. Przesłanie wszelkich zawiadomień, oświadczeń, wniosków 
oraz informacji po godzinach pracy Zamawiającego spowoduje, iż zostaną zarejestrowane u Zamawiającego 
w następnym dniu roboczym. W przypadku przesłania dokumentu w dniu wolnym od pracy zostanie on 
zarejestrowany u Zamawiającego, jako złożony w pierwszym następującym dniu roboczym. 

12) Zamawiający przekazuje ID postępowania jako załącznik do niniejszej SWZ. Dane postępowanie można 
wyszukać również na Liście wszystkich postępowań w miniPortalu klikając wcześniej opcję „Dla 
Wykonawców” lub ze strony głównej z zakładki Postępowania. 

13) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie niniejszego zamówienia wszelka 
korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z Pełnomocnikiem. 

14) We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy wskazują 
informacje pozwalające zidentyfikować postępowanie, którego dotyczą, np.: nr ogłoszenia, nr sprawy lub 
nazwa postępowania). 

15) W związku z tym, że nie zachodzi żadna z sytuacji określonych w art. 65 ust. 1, art. 66 i art. 69 ustawy Pzp, 
Zamawiający nie wskazuje informacji o sposobie komunikowania się Zamawiającego z Wykonawcami 
w inny sposób niż przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. 

13.2. Złożenie oferty. 

1) Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem „Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub 
wniosku” dostępnego na ePUAP https://obywatel.gov.pl/nforms/ezamowienia i udostępnionego również 
na miniPortalu. Funkcjonalność do zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę jest dostępna dla wykonawców 
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na miniPortalu, w szczegółach danego postępowania. W formularzu oferty Wykonawca zobowiązany jest 
podać adres skrzynki ePUAP, pod którym prowadzona będzie korespondencja związana z postępowaniem. 

2) Ofertę należy przesłać na adres skrzynki ePUAP: /wikdzierzoniow/SkrytkaESP. 

3) Ofertę należy sporządzić w języku polskim. 

4) Ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej, tzn. w postaci elektronicznej 
opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym. 

5) Sposób złożenia oferty, w tym zaszyfrowania oferty, opisany został w „Instrukcji użytkownika”, dostępnej 
na stronie: https://miniportal.uzp.gov.pl/InstrukcjaUzytkownikaSystemuMiniPortalePUAP.pdf.  

6) Pliki stanowiące ofertę (formularz oferty wraz z wymaganymi załącznikami) należy skompresować do 
jednego pliku archiwum w formacie danych określonym w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 
12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów 
publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów 
teleinformatycznych, w szczególności w formacie zip, i zaszyfrować zgodnie z Instrukcją użytkownika. 
W przypadku użycia innych formatów danych, pliki muszą być możliwe do rozpakowania za pomocą 
oprogramowania bezpłatnego (także do celów komercyjnych). 

7) 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, 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 
część jawną należy ten plik zaszyfrować. 

8) Do oferty należy dołączyć Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (JEDZ) w formie elektronicznej, 
a następnie zaszyfrować wraz z plikami stanowiącymi ofertę. 

9) Oferta może być złożona tylko do upływu terminu składania ofert. 

10) 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. 

11) Wykonawca po upływie terminu do składania ofert nie może skutecznie dokonać zmiany ani wycofać 
złożonej oferty. 

13.3. Sposób komunikowania si ę Zamawiaj ącego z Wykonawcami (nie dotyczy składania ofert). 

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: „Formularz do komunikacji” dostępnego 
na ePUAP oraz udostępnionego przez miniPortal lub za pomocą poczty elektronicznej.. 

2) Zamawiający może również komunikować się z Wykonawcami za pomocą poczty elektronicznej, e-mail 
Zamawiającego: przetargi@wik.dzierzoniow.pl, e-mail Wykonawcy: zgodnie z formularzem Oferty. 

3) Dokumenty elektroniczne, składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem „Formularza do komunikacji” 
jako załączniki. Zamawiający dopuszcza również możliwość składania dokumentów elektronicznych 
za pomocą poczty elektronicznej, na wskazany w pkt 2 adres email.  

4) Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych musi być zgody z wymaganiami określonymi 
w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania 
i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków 
komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie 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. 

14. Termin składania i otwarcia ofert. 

1) Ofertę należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie: 

do dnia  26.03.2021 r. do godz.  1000 



Specyfikacja Warunków Zamówienia – część I – INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW (IDW) 

 
Dostawa pn.: „Montaż agregatów kogeneracyjnych na biogaz na Oczyszczalni ścieków w Dzierżoniowie” wchodząca w zakres projektu 
pn.: „Montaż agregatów kogeneracyjnych na biogaz na Oczyszczalni ścieków w Dzierżoniowie”, przewidzianego do dofinansowania 
ze środków Funduszu Spójności 

23 z 43 

W związku z tym, że Wykonawcy mają możliwość odbycia wizji lokalnej na terenie Oczyszczalni ścieków 
w Dzierżoniowie oraz sprawdzenia dokumentów niezbędnych do realizacji zamówienia, dostępnych na miejscu 
u Zamawiającego, Zamawiający wyznaczył termin składania ofert z uwzględnieniem czasu niezbędnego 
do zapoznania się przez Wykonawców z informacjami koniecznymi do przygotowania oferty. Dłuższy termin, 
od minimalnych terminów składania ofert określonych w art. 138 ust. 1 i 4 ustawy Pzp, uwzględnia czas 
niezbędny do przygotowania i złożenia oferty, związany ze złożonością i specyfiką przedmiotu zamówienia. 

2) Termin otwarcia ofert. 

w dniu  26.03.2021 r. o godz.  1100 

15. Otwarcie ofert. 

1) Otwarcie ofert następuje poprzez użycie mechanizmu do odszyfrowania ofert, dostępnego po zalogowaniu 
w zakładce Deszyfrowanie na miniPortalu, i następuje poprzez wskazanie pliku do odszyfrowania. 

2) W przypadku awarii systemu teleinformatycznego, służącego do otwarcia ofert, która powoduje brak możliwości 
otwarcia ofert w terminie określonym przez zamawiającego, otwarcie ofert następuje niezwłocznie po usunięciu 
awarii. W takim przypadku Zamawiający poinformuje o zmianie terminu otwarcia ofert na stronie internetowej 
prowadzonego postępowania. 

3) Zamawiający, przed terminem otwarcia ofert, udostępni na stronie internetowej prowadzonego postępowania 
informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 

4) Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający udostępni na stronie internetowej prowadzonego postępowania 
informacje o nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej działalności 
gospodarczej albo miejscach zamieszkania wykonawców, których oferty zostały otwarte oraz o cenach zawartych 
w ofertach. 

16. Termin zwi ązania ofert ą. 

1) Wykonawca jest związany ofertą przez 90 dni, od dnia upływu terminu składania ofert, przy czym pierwszym 
dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert. 

2) Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą od dnia 26.03.2021 r. do dnia 23.06.2021 r. 

3) W przypadku gdy wybór najkorzystniejszej oferty nie nastąpi przed upływem terminu związania ofertą, o którym 
mowa w pkt 2, zamawiający przed upływem terminu związania ofertą, zwróci się jednokrotnie do wykonawców 
o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o wskazywany przez siebie okres, nie dłuższy niż 60 dni. 

4) Przedłużenie terminu związania ofertą, o którym mowa w ust. 2, wymaga złożenia przez wykonawcę pisemnego 
oświadczenia o wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu związania ofertą. 

5) W przypadku gdy zamawiający żąda wniesienia wadium, przedłużenie terminu związania ofertą, o którym mowa 
w ust. 2, następuje wraz z przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem 
nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. 

17. Opis sposobu przygotowywania oferty. 

1) Podstawą opracowania oferty jest Specyfikacja Warunków Zamówienia. 

2) Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 

3) Oferta musi być przygotowana w języku polskim. 

4) Ofertę należy sporządzić w formie elektronicznej. 

5) Oferta musi być opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę/osoby upoważnione 
do zaciągania zobowiązań przez Wykonawcę. 

6) Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. Zamawiający nie przewiduje 
zwrotu kosztów udziału w postępowaniu, z uwzględnieniem treści art. 261 ustawy Pzp. 

7) Do formularza Oferty należy dołączyć w szczególności: 

a) Tabelę ceny – będącą treścią Oferty; 

b) Dowód wniesienia wadium; 

c) Oświadczenie JEDZ; 
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d) zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych 
zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, 
że Wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów – 
w przypadku kiedy Wykonawca, polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby; 

Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa powyżej, potwierdza, że stosunek łączący 
wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz 
określa w szczególności:  

− 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;  

e) Pełnomocnictwo – jeżeli prawo do reprezentowania Wykonawcy (podpisania oferty) nie wynika z dokumentów 
złożonych wraz z ofertą lub innych dokumentów dotyczących tego Wykonawcy, będących w posiadaniu 
Zamawiającego lub innych dokumentów, które Zamawiający może 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; 

f) Pełnomocnictwo udzielone przez wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie 
pełnomocnikowi do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo 
reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego – w przypadku oferty 
złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia; 

g) Oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni 
Wykonawcy – w przypadku oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 
zamówienia; 

h) Oświadczenie dotyczące informacji zawartych w ofercie, wskazanych jako stanowiących tajemnicę 
przedsiębiorstwa – jeżeli dotyczy – wykazujące, że są spełnione kryteria wskazane w art. 11 ust. 2 ustawy 
z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, w celu ustalenia podstaw i zasadności 
dokonanego zastrzeżenia tajemnicy przedsiębiorstwa; 

Oświadczenie musi dotyczyć każdego elementu zastrzeżonego, w szczególności Wykonawca musi wykazać 
co najmniej: 
− jaki charakter mają zastrzeżone informacje, w szczególności określenie, czy są to informacje techniczne, 

technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje mające wartość gospodarczą dla 
Wykonawcy w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, 

− jakie działania Wykonawca podjął celem zachowania w poufności informacji, które zostały zastrzeżone, 
− jaką wartość przedstawiają dla Wykonawcy informacje zastrzeżone jako tajemnica przedsiębiorstwa; 

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

i) Oświadczenie dot. powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 
2004 r. o podatku od towarów i usług – jeżeli wybór Oferty Wykonawcy prowadziłby do powstania 
u Zamawiającego ww. obowiązku podatkowego, wskazujące że:  

− wybór Oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, 

− nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będą prowadziły do powstania 
obowiązku podatkowego, 

− wartość towaru lub usługi objętego obowiązkiem podatkowym Zamawiającego (bez kwoty podatku), 

− stawkę podatku od towarów i usług, która zgodnie z wiedzą Wykonawcy, będzie miała zastosowanie. 

18. Sposób obliczenia ceny. 

1) Cenę oferty należy podać w złotych polskich i wyliczyć na podstawie indywidualnej kalkulacji, uwzględniając 
wszelkie koszty niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia, w tym koszty gwarancyjne, podatki oraz rabaty, 
upusty itp., których Wykonawca zamierza udzielić, przy uwzględnieniu wymagań i zapisów treści SWZ wraz z jej 
załącznikami, oraz przy uwzględnieniu posiadanego przez Wykonawcę doświadczenia zawodowego. 
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2) Cena, o której mowa w pkt 1, podana przez Wykonawcę w Formularzu Oferty jest ceną ryczałtową za realizację 
przedmiotu zamówienia, tzn. jest stała, jednoznaczna i ostateczna, zgodnie z art. 632 ustawy z dnia 23 kwietnia 
1964 r. Kodeks cywilny. 

3) Ceną oferty jest kwota wymieniona w Formularzu Oferty (Załącznik nr 1 do IDW), określona na podstawie 
wypełnionej Tabeli ceny (Załącznik nr 8 do IDW). 

4) Wszystkie wartości pośrednie w Tabeli Ceny oraz ostateczna cena oferty (łącznie z podatkiem VAT) muszą być 
liczone i podawane w PLN z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 

5) Wynagrodzenie za nadzór autorski jest ujęte proporcjonalnie do wykonanych na podstawie opracowań 
projektowych robót budowlanych. 

6) Cena oferty obejmuje przeniesienie autorskich praw majątkowych do projektu w zakresie dokonywania zmian 
w projekcie w obszarze twórczych przeróbek projektu. 

7) Dla potrzeb oceny i porównania ofert Wykonawcy winni naliczyć podatek VAT, zgodnie z przepisami prawa 
polskiego dotyczącymi stawek VAT na dzień składania ofert. 

8) 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 
zamawiający dolicza do przedstawionej w tej ofercie ceny kwotę podatku od towarów i usług, którą miałby 
obowiązek rozliczyć. 

9) W ofercie, o której mowa w pkt 8, wykonawca 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. 

10) Wszelkie płatności związane z realizacją zamówienia publicznego dokonywane będą w PLN. 

11) Nie przewiduje się zmiany ceny, tzn. że wskazana cena ryczałtowa będzie wartością stałą w okresie realizacji 
przedmiotu zamówienia za całość przedmiotu zamówienia, za wyjątkiem zmian wskazanych w umowie. 

12) Sposób zapłaty i rozliczenia za realizację niniejszego zamówienia, szczegółowo określone zostały w części II 
niniejszej SWZ, tj. we wzorze umowy. 

19. Opis kryteriów oceny ofert wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert. 

1) Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria oceny ofert: 

a) Cena [zł] – Pi (C) – waga 60% 

b) Termin gwarancji i rękojmi – Pi (G) – waga 40% 

2) Punkty za kryterium „Cena" Pi (C) – maksymalnie 60 pkt – zostaną obliczone w następujący sposób: 

Pi (C) = 
C of, min x 60 
C of, bad 

gdzie: 
Pi(C) ilość punktów jakie otrzyma oferta "i" za kryterium „Cena”; 
C of, min najniższa cena (łącznie z podatkiem VAT) spośród wszystkich ważnych i nieodrzuconych ofert; 
C of, bad cena oferty badanej (łącznie z podatkiem VAT). 
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 
zamawiający dolicza do przedstawionej w tej ofercie ceny kwotę podatku od towarów i usług, którą miałby 
obowiązek rozliczyć. 
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3) Punkty za kryterium „Termin gwarancji i rękojmi" Pi (G) – maksymalnie 40 pkt – można uzyskać oferując 
Zamawiającemu wydłużenie terminu gwarancji i rękojmi, zgodnie z poniższym zestawieniem: 

Termin gwarancji i rękojmi 
[lata] 

Liczba punktów 
Pi (G) 

3 0 

4 13 

5 26 

6 (lub więcej) 40 

Wykonawca podaje w ofercie liczbę naturalną (liczba całkowita, dodatnia), jako jednoznaczne określenie 
terminu gwarancji i rękojmi. W przypadku liczby innej niż naturalna, Zamawiający przyjmie do punktacji 
pierwszą cyfrę oferowanego okresu gwarancji i rękojmi. 

4) Ostateczna ocena punktowa: 

Ocena punktowa oferty "i" będzie, zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku, liczbą wynikającą z działania: 

Pi = Pi (C) + Pi (G) 

gdzie: 

Pi ilość punktów jakie otrzyma oferta "i"; 

Pi (C) ilość punktów jakie otrzyma oferta "i" za kryterium „Cena”. 

Pi (G) ilość punktów jakie otrzyma oferta "i" za kryterium „Termin gwarancji i rękojmi”. 

5) Jeżeli wskazany w ofercie Wykonawcy termin gwarancji i rękojmi, będzie krótszy niż 3 lata, to oferta nie spełnia 
oczekiwań Zamawiającego i będzie odrzucona z podstawy prawnej art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp oraz 
podstawy faktycznej zaoferowania terminu gwarancji i rękojmi krótszego niż dopuszczalny przez Zamawiającego. 

6) Jeżeli wskazany w ofercie Wykonawcy termin gwarancji i rękojmi, będzie dłuższy niż 6 lat, to Zamawiający będzie 
wymagał terminu gwarancji i rękojmi wskazanego w ofercie, ale do obliczeń punktacji przy ocenie ofert zostanie 
przyjęty termin gwarancji i rękojmi jako 6 lat. 

7) Zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertę na podstawie ww. kryteriów oceny ofert – Zamawiający udzieli 
niniejszego zamówienia temu Wykonawcy, którego oferta została oceniona, jako najkorzystniejsza (uzyska 
łącznie największą ilość punktów) w oparciu o podane kryteria wyboru. 

8) Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam 
bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, zamawiający wybiera spośród tych ofert ofertę, która otrzymała 
najwyższą ocenę w kryterium Cena. 

9) Jeżeli oferty otrzymały taką samą ocenę w kryterium Cena, zamawiający wybiera ofertę z najniższą ceną. 

10) Jeżeli nie można dokonać wyboru oferty w sposób, o którym mowa w pkt 8, zamawiający wzywa wykonawców, 
którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych zawierających 
nową cenę. 

11) Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą oferować cen wyższych niż zaoferowane w uprzednio 
złożonych przez nich ofertach. 

12) Zamawiający unieważni postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli zostały złożone oferty dodatkowe o takiej 
samej cenie. 

20. Wymagania dotycz ące wadium. 

1) Zamawiający żąda wniesienia wadium w wysokości: 60 000,00 zł (słownie: sześćdziesiąt tysięcy złotych). 

2) Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert i utrzymuje nieprzerwanie do dnia upływu terminu 
związania ofertą, z wyjątkiem przypadków: 

a) została zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego; 

b) unieważniono postępowanie o udzielenie zamówienia, z wyjątkiem sytuacji gdy nie zostało rozstrzygnięte 
odwołanie na czynność unieważnienia albo nie upłynął termin do jego wniesienia, 
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c) Zamawiający, niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku zwrócił wadium 
wykonawcy: 

− który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert; 

− którego oferta została odrzucona; 

− po wyborze najkorzystniejszej oferty, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako 
najkorzystniejsza; 

− po unieważnieniu postępowania, w przypadku gdy nie zostało rozstrzygnięte odwołanie na czynność 
unieważnienia albo nie upłynął termin do jego wniesienia. 

3) 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. 

4) Wadium wnoszone w pieniądzu: 

a) wpłaca się przelewem na następujący rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego: 

Nr rachunku: 48 1090 2301 0000 0001 1423 9595 

b) należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, przy czym wniesienie wadium w pieniądzu 
Zamawiający będzie uważał za skuteczne tylko wówczas, gdy bank prowadzący rachunek potwierdzi, 
że uznał rachunek bankowy przed upływem terminu składania ofert. 

5) Jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia, o którym mowa w pkt 3 lit. b-d, wykonawca 
przekazuje zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej. 

6) Gwarancja (poręczenie) wypłaty wadium, o którym mowa w pkt 5, musi być bezwarunkowa, nieodwołalna, 
wykonalna na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, sporządzona zgodnie z obowiązującym prawem i winna 
zawierać następujące elementy: 

a) nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji/poręczenia (Zamawiającego), 
gwaranta/poręczyciela (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji/poręczenia) oraz 
wskazanie ich siedzib, 

b) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją (poręczeniem), 

c) kwotę gwarancji (poręczenia), 

d) termin ważności gwarancji (poręczenia), 

e) zobowiązanie gwaranta (poręczyciela) do: zapłacenia kwoty gwarancji (poręczenia) w ci ągu 14 dni 
na pierwsze pisemne żądanie Zamawiaj ącego  zawierające oświadczenie, iż spełniona została co najmniej 
jedna z przesłanek zatrzymania wadium określona w ustawie Pzp. 

7) Zamawiający nie dopuszcza złożenia wadium w walucie innej niż złoty polski i dotyczy to wadium składanego 
w każdej z możliwych form. 

8) Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia wystąpienia jednej 
z okoliczności: 

a) upływu terminu związania ofertą; 

b) zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego; 

c) unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia, z wyjątkiem sytuacji gdy nie zostało rozstrzygnięte 
odwołanie na czynność unieważnienia albo nie upłynął termin do jego wniesienia. 

9) Zamawiający, niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku zwraca wadium 
wykonawcy: 

a) który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert; 
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b) którego oferta została odrzucona; 

c) po wyborze najkorzystniejszej oferty, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako 
najkorzystniejsza; 

d) po unieważnieniu postępowania, w przypadku gdy nie zostało rozstrzygnięte odwołanie na czynność 
unieważnienia albo nie upłynął termin do jego wniesienia. 

10) Złożenie wniosku o zwrot wadium, o którym mowa w pkt 9, powoduje rozwiązanie stosunku prawnego z 
wykonawcą oraz utratę przez niego prawa do korzystania ze środków ochrony prawnej, o których mowa w dziale 
IX ustawy Pzp. 

11) Zamawiający zwraca wadium wniesione w pieniądzu wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku 
bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz 
prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę. 

12) Zamawiający zwraca wadium wniesione w innej formie niż w pieniądzu poprzez złożenie gwarantowi lub 
poręczycielowi oświadczenia o zwolnieniu wadium. 

13) Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, a w przypadku wadium wniesionego w formie gwarancji lub 
poręczenia, o których mowa w pkt 3 lit. b-d, występuje odpowiednio do gwaranta lub poręczyciela z żądaniem 
zapłaty wadium, jeżeli: 

a) wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 128 ust. 1, z przyczyn leżących po jego stronie, 
nie złożył podmiotowych środków dowodowych, potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 57, 
oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1, innych dokumentów lub oświadczeń lub nie wyraził zgody na 
poprawienie omyłki, o której mowa w art. 223 ust. 2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty 
złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej; 

b) wykonawca, którego oferta została wybrana 

− odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, 

− nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; 

c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie 
wykonawcy, którego oferta została wybrana. 

21. Informacje dotycz ące zabezpieczenia nale żytego wykonania umowy. 

1) Zabezpieczenie należytego wykonania umowy, zwane dalej „zabezpieczeniem”, służy pokryciu roszczeń z tytułu 
niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. 

2) Zamawiający żąda od Wykonawcy wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy, w wysokości 5% 
ceny całkowitej podanej w ofercie. 

3) Zabezpieczenie wnosi się przed zawarciem umowy. 

4) 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; 

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. 

5) Zamawiający nie dopuszcza złożenia zabezpieczenia w walucie innej niż złoty polski i dotyczy to zabezpieczenia 
składanego w każdej z możliwych form. 

6) W przypadku wniesienia zabezpieczenia w formie gwarancji lub poręczeń, o którym mowa w pkt 4 lit. b-d, 
Zamawiający, w terminie 3 dni roboczych od otrzymania stosownego dokumentu (gwarancji, poręczenia), ma 
prawo zgłosić do Wykonawcy zastrzeżenia lub potwierdzić przyjęcie dokumentu bez zastrzeżeń. Wykonawca 
winien wnieść Zamawiającemu stosowny dokument w terminie umożliwiającym Zamawiającemu wykonanie tego 
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prawa. Nie zgłoszenie zastrzeżeń w terminie 3 dni roboczych od otrzymania dokumentu uważane będzie za 
przyjęcie dokumentu bez zastrzeżeń. 

7) Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu: 

a) wpłaca się przelewem na następujący rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego: 

Nr rachunku: 48 1090 2301 0000 0001 1423 9595 

b) należy wnieść przed zawarciem umowy, przy czym wniesienie zabezpieczenia w pieniądzu Zamawiający 
będzie uważał za skuteczne tylko wówczas, gdy bank prowadzący rachunek potwierdzi, że uznał rachunek 
bankowy przed zawarciem umowy. 

8) W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie kwoty wadium na 
poczet zabezpieczenia. 

9) Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, zamawiający przechowuje je na oprocentowanym rachunku 
bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy 
rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku 
oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wykonawcy. 

10) Zabezpieczenie składane w formie gwarancji lub poręczeń powinno spełniać następujące wymagania: 

− zabezpieczenie winno być bezwarunkowe, nieodwołalne i płatne w ciągu 14 dni na pierwsze żądanie 
Zamawiającego, 

− zabezpieczenie musi być wykonalne na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 

− żadna zmiana umowy, która zostanie wprowadzona zgodnie z umową, nie może zwalniać gwaranta lub 
poręczyciela z odpowiedzialności wynikającej z gwarancji, 

− wszelkie spory dotyczące gwarancji lub poręczeń podlegają rozstrzygnięciu zgodnie z prawem 
Rzeczypospolitej Polskiej i podlegają kompetencji sądu właściwego dla siedziby Zamawiającego. 

11) W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka form, 
o których mowa w pkt 4. Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciągłości 
zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości. 

12) Jeżeli okres, na jaki ma zostać wniesione zabezpieczenie, przekracza 5 lat, zabezpieczenie w pieniądzu wnosi 
się na cały ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi się na okres nie krótszy niż 5 lat, z jednoczesnym 
zobowiązaniem się wykonawcy do przedłużenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia 
na kolejne okresy. 

13) W przypadku nieprzedłużenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpóźniej na 30 dni przed upływem 
terminu ważności dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niż w pieniądzu, zamawiający 
zmienia formę na zabezpieczenie w pieniądzu, przez wypłatę kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia. Wypłata 
następuje nie później niż w ostatnim dniu ważności dotychczasowego zabezpieczenia. 

14) Zamawiający zwraca 70% wartości zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania 
przez Zamawiającego za należycie wykonane. 

15) Zamawiający pozostawia na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady lub gwarancji kwotę 30% wartości 
zabezpieczenia. Kwota ta zostanie zwrócona Wykonawcy nie później niż w 15 (piętnastym) dniu po upływie 
okresu rękojmi za wady lub gwarancji. 

22. Informacje o formalno ściach, jakie musz ą zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia 
umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

1) Po wyborze najkorzystniejszej oferty, Wykonawca zostanie zaproszony do siedziby Zamawiającego celem 
podpisania umowy. 

W przypadku utrzymania stanu epidemii lub stanu zagrożenia epidemicznego podpisanie umowy będzie mogło 
odbyć się korespondencyjnie. 

2) Wykonawca, najpóźniej w dniu podpisania umowy, dostarczy: 

a) dokument lub dokumenty potwierdzające prawo osób składających podpis pod umową do występowania 
w imieniu Wykonawcy i dokonywania w jego imieniu składania oświadczenia woli (pełnomocnictwo, wypis 
z rejestru, zaświadczenie), jeżeli nie wynika to z treści oferty; 
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b) potwierdzenie wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy; 

c) nazwy, dane kontaktowe oraz przedstawicieli, podwykonawców (oraz dalszych podwykonawców) 
zaangażowanych w roboty budowlane, dostawy lub usługi, jeżeli są już znani. 

3) 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. 

4) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o niniejsze zamówienie, których oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, 
przed podpisaniem umowy, są zobowiązani przedstawić Zamawiającemu umowę regulującą współpracę tych 
Wykonawców. Umowa taka musi być podpisana przez upełnomocnionych przedstawicieli każdego 
z Wykonawców. 

5) Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną wprowadzone do umowy 
w sprawie zamówienia publicznego są zawarte w II części SWZ. 

23. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługuj ących Wykonawcy. 

1) Środki ochrony prawnej określone w niniejszym dziale przysługują wykonawcy, uczestnikowi konkursu oraz 
innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia lub nagrody w konkursie oraz poniósł lub 
może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy. 

2) Odwołanie przysługuje na: 

a) niezgodną z przepisami ustawy czynność zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, 
o zawarcie umowy ramowej, dynamicznym systemie zakupów, systemie kwalifikowania wykonawców lub 
konkursie, w tym na projektowane postanowienie umowy; 

b) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, o zawarcie umowy ramowej, dynamicznym 
systemie zakupów, systemie kwalifikowania wykonawców lub konkursie, do której zamawiający był 
obowiązany na podstawie ustawy; 

c) zaniechanie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia lub zorganizowania konkursu na 
podstawie ustawy, mimo że zamawiający był do tego obowiązany. 

3) Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej .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. 

4) Odwołanie wnosi się w terminie: 

a) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, 
jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, 

b) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, 
jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w lit. a; 

5) Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub wobec treści 
dokumentów zamówienia wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii 
Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej. 

6) Odwołanie w przypadkach innych niż określone w pkt 4 i 5 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto 
lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących 
podstawę jego wniesienia. 

7) Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej oraz postanowienie Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 
ustawy Pzp, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. 

8) Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie – sądu zamówień publicznych. 

9) Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, 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. 

10) Szczegółowe zasady dotyczące środków ochrony prawnej określa Dział IX ustawy Pzp – Środki ochrony prawnej 
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24. Ochrona danych osobowych. 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 ÷ 3 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 
2016 r. dotyczącym ochrony danych osobowych zwanym dalej „RODO”, Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. z siedzibą 
w Dzierżoniowie przy ul. Kilińskiego 25A informują, że: 

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych są Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. z siedzibą w Dzierżoniowie 
przy ul. Kilińskiego 25A; 

2) Z Inspektorem ochrony danych można skontaktować się: tel. 74 832-20-69; adres e-mail: iod@wik.dzierzoniow.pl; 

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym 
z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego: Dostawa pn.: „Montaż agregatów kogeneracyjnych na 
biogaz na Oczyszczalni ścieków w Dzierżoniowie” wchodząca w zakres projektu pn.: „Montaż agregatów 
kogeneracyjnych na biogaz na Oczyszczalni ścieków w Dzierżoniowie”, przewidzianego do dofinansowania 
ze środków Funduszu Spójności w trybie przetargu nieograniczonego oraz zawarciem Umowy. 

4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja 
postępowania w oparciu o art.18 oraz art. 74 ustawy Pzp; 

5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z zapisami art. 78 ustawy Pzp, zawartych przez 
Zamawiającego umów lub będą przechowywane do czasu przedawnienia roszczeń, 

6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem 
ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp; 

7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, 
stosowanie do art. 22 RODO; 

8) posiada Pani/Pan: 

− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; 

− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania lub uzupełnienia Pani/Pana danych osobowych; 
Skorzystanie z prawa do sprostowania lub uzupełnienie nie może skutkować zmianą wyniku postępowania 
o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp 
oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników 

− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych 
z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO; 
Prawo do ograniczenia przetwarzania nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia 
tego postępowania oraz 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 

− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, 
że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; 

9) 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.  

10) ciąży na Pani/Panu obowiązku informacyjny wynikający z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane 
przekazane zostaną Zamawiającemu w związku z prowadzonym postępowaniem i które Zamawiający pośrednio 
pozyska od Wykonawcy biorącego udział w postępowaniu, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno 
z wyłączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 RODO. 

11) Zgodnie z art. 18 ust. 6 ustawy Pzp Zamawiający udostępnia dane osobowe, o których mowa w art. 10 RODO, 
w celu umożliwienia korzystania ze środków ochrony prawnej, o których mowa w dziale IX, do upływu terminu 
na ich wniesienie. 

12) Zgodnie art. 75 ustawy Pzp, w przypadku korzystania przez osobę, której dane osobowe są przetwarzane przez 
Zamawiającego, z uprawnienia, o którym mowa w art. 15 ust. 1-3 RODO, Zamawiający może żądać od osoby 
występującej z żądaniem wskazania dodatkowych informacji, mających na celu sprecyzowanie nazwy lub daty 
zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia. 
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25. Wykaz zał ączników do niniejszej IDW. 

Załącznikami4 do niniejszej IDW są: 

− Załącznik nr 1 – Wzór Formularza oferty 

− Załącznik nr 2 – Identyfikator postępowania 

− Załącznik nr 3.1 – Wzór wypełnienia I część JEDZ 

− Załącznik nr 3.2 – pliki .xml i .pdf, służące do wygenerowania Jednolitego Dokumentu poprzez serwis eESPD 

− Załącznik nr 4.1 – Wzór Wykazu dostaw 

− Załącznik nr 4.2 – Wzór Wykazu robót budowlanych 

− Załącznik nr 5 – Wzór Zobowiązania podmiotu do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów 
na potrzeby wykonania zamówienia 

− Załącznik nr 6 – Wzór oświadczenia Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w JEDZ, w zakresie podstaw 
wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego 

− Załącznik nr 7 – Wzór Oświadczenia o przynależności/braku przynależności do grupy kapitałowej 

− Załącznik nr 8 – Wzór Tabeli Ceny. 

 

                                                           
4 Są to przykładowe wzory. Zamawiający dopuszcza inne wzory. Winny one zawierać wszystkie istotne postanowienia SWZ. 
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OFERTA 

W postępowaniu zamówienia publicznego na dostawę pn.: „Montaż agregatów kogeneracyjnych na biogaz 
na Oczyszczalni ścieków w Dzierżoniowie” wchodzącą w zakres projektu pn.: „Montaż agregatów kogeneracyjnych 
na biogaz na Oczyszczalni ścieków w Dzierżoniowie”, przewidzianego do dofinansowania ze środków Funduszu 
Spójności 

nr sprawy: JRP/1/2021 

ZAMAWIAJĄCY: 
Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. 
ul. Kilińskiego 25A 
58–200 Dzierżoniów 

 
WYKONAWCA: 
Niniejsza oferta zostaje złożona przez:  
L.p. Nazwa Wykonawcy(ów) Adres(y) Wykonawcy(ów) 
  

 
 

 

 
OSOBA UPRAWNIONA DO KONTAKTÓW:  
 
Imię i nazwisko  
Adres  
Nr telefonu  
Konto ePUAP  
Adres e-mail  
 
Ja (my) niżej podpisany(i), składając niniejszą Ofertę w postępowaniu przeprowadzonym w trybie przetargu 
nieograniczonego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych 
(Dz. U. poz. 2019 z późn. zm.), oświadczam(y), że: 

1) Zapoznałem(liśmy) się z treścią SWZ dla niniejszego zamówienia. 

2) Gwarantuję(jemy) wykonanie całości niniejszego zamówienia zgodnie z treścią: SWZ, wyjaśnień do SWZ oraz jej 
zmian. 

3) Gwarantuję(jemy) wykonanie całości niniejszego zamówienia w terminie określonym w SWZ. 

4) CENA (łącznie z podatkiem VAT) oferowana za realizację całości niniejszego zamówienia wynosi: 

............................................. zł (słownie: ................................................................................................ zł), 

i wynika z Tabeli Ceny, w tym:  
bez podatku VAT: ......................... PLN (słownie: .................................... PLN)  
stawka podatku VAT: ……% 
podatek VAT: ............................... PLN (słownie: .................................... PLN). 

5) Termin wykonania dostawy: do 12 miesięcy licząc od dnia podpisania umowy.  

6) Termin gwarancji i rękojmi: … lata/lat1 od dnia podpisania Protokołu Odbioru Końcowego 

7) Termin płatności faktur VAT: 30 dni. 

8) Niniejsza oferta jest ważna przez 90 dni, od dnia otwarcia licząc. 

                                                           
1 Wykonawca podaje termin gwarancji i rękojmi jako w ofercie liczbę naturalną (liczba całkowita, dodatnia) nie mniejszą 
niż 3 lata oraz nie większą niż 6 lat, jako jednoznaczne określenie terminu gwarancji i rękojmi. W przypadku liczby innej 
niż naturalna Zamawiający przyjmie do punktacji pierwszą cyfrę oferowanego okresu gwarancji i rękojmi.  
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9) Akceptuję(-emy) bez zastrzeżeń projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które 
zostaną wprowadzone do umowy w sprawie zamówienia publicznego – zgodnie z Częścią II SWZ. 

10) Zapoznałem(-aliśmy) się z terenem realizacji przedmiotu zamówienia oraz dokumentami niezbędnymi 
do realizacji zamówienia. 

11) W przypadku uznania mojej (naszej) oferty za najkorzystniejszą zobowiązuję(-emy) się zawrzeć umowę 
w miejscu i terminie, jakie zostaną wskazane przez Zamawiającego, pod rygorem wynikającym z art. 263 ustawy 
Pzp. 

12) Składam(y) niniejszą ofertę [we własnym imieniu] / [jako Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie 
zamówienia]*. 

13) Jesteśmy małym lub średnim Przedsiębiorcą: TAK/NIE* 

14) Nie uczestniczę(-ymy) jako Wykonawca w jakiejkolwiek innej ofercie złożonej w celu udzielenia niniejszego 
zamówienia. 

15) Wskazuję(-emy) następujące części zamówienia, których wykonanie powierzę(-ymy) Podwykonawcom oraz firmy 
Podwykonawców: 

L.p. Część zamówienia powierzona 
Podwykonawcy 

Firma 

a … … 
b … … 
c … … 
d … … 
… … … 

16) Wadium w wysokości ……………… zł zostało wniesione w formie: ……………………. Wadium wniesione 
w pieniądzu należy zwrócić na rachunek w banku ………………………………………… nr rachunku 
……………………………. 

17) Oświadczenia dot. ochrony danych osobowych: 

a) Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby przeprowadzenia 
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego jw. zgodnie z ustawą o Ochronie Danych Osobowych 
oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 roku (RODO). 

b) Zostałem/am poinformowany/a, że podanie tych danych jest dobrowolne, a dane są niezbędne 
do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego jw. 

c) Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób 
fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się 
o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu2. 

 
 
______________, dnia ____________ r. 
 

[kwalifikowany podpis elektroniczny] 
 
Dokumenty załączone do Oferty: 

1) …………………………………………………………………………………………………………………………………… 
2) …………………………………………………………………………………………………………………………………… 
3) …………………………………………………………………………………………………………………………………… 
4) …………………………………………………………………………………………………………………………………… 

                                                           
* Wykonawca skreśla lub usuwa niepotrzebne 
2  W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub 
zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO, treści 
oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie) 



Załącznik nr 2 do IDW – Identyfikator postepowania 

 
Dostawa pn.: „Montaż agregatów kogeneracyjnych na biogaz na Oczyszczalni ścieków w Dzierżoniowie” wchodząca w zakres projektu 
pn.: „Montaż agregatów kogeneracyjnych na biogaz na Oczyszczalni ścieków w Dzierżoniowie”, przewidzianego do dofinansowania ze 
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IDENTYFIKATOR POSTĘPOWANIA 

 
 

Tytuł/nazwa postępowania: Dostawa pn.: „Montaż agregatów kogeneracyjnych na biogaz na Oczyszczalni 
ścieków w Dzierżoniowie” wchodząca w zakres projektu pn.: „Montaż agregatów 
kogeneracyjnych na biogaz na Oczyszczalni ścieków w Dzierżoniowie”, 
przewidzianego do dofinansowania ze środków Funduszu Spójności 

Tryb: Przetarg nieograniczony 
Numer ogłoszenia TED 2021/S 038-096120 
Identyfikator postępowania 0d9bc6fa-96eb-47e0-b87e-f9bdcbfe650f 

Nazwa i adres Zamawiającego Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. 
ul. Kilińskiego 25A 
58–200 Dzierżoniów 

 
 



Załącznik nr 3.1 do IDW – Wzór wypełnienia I część JEDZ 

 
Dostawa pn.: „Montaż agregatów kogeneracyjnych na biogaz na Oczyszczalni ścieków w Dzierżoniowie” wchodząca w zakres projektu 
pn.: „Montaż agregatów kogeneracyjnych na biogaz na Oczyszczalni ścieków w Dzierżoniowie”, przewidzianego do dofinansowania ze 
środków Funduszu Spójności 
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STANDARDOWY FORMULARZ JEDNOLITEGO EUROPEJSKIEGO DOK UMENTU ZAMÓWIENIA 

Część I: Informacje dotyczące postępowania o udzielenie zamówienia oraz instytucji zamawiającej lub podmiotu 
zamawiającego 

W przypadku post ępowań o udzielenie zamówienia, w ramach których zaprosze nie do ubiegania si ę 
o zamówienie opublikowano w Dzienniku Urz ędowym Unii Europejskiej, informacje wymagane w cz ęści I 
zostan ą automatycznie wyszukane, pod warunkiem że do utworzenia i wypełnienia jednolitego europejsk iego 
dokumentu zamówienia wykorzystany zostanie elektron iczny serwis po święcony jednolitemu europejskiemu 
dokumentowi zamówienia.  

Adres publikacyjny stosownego ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej: 
Dz.U. UE S numer S38, data 24/02/2021, strona [-],  
Numer ogłoszenia w Dz.U. S: 2021/S 038-096120 

Jeżeli nie opublikowano zaproszenia do ubiegania si ę o zamówienie w Dz.U., instytucja zamawiaj ąca lub 
podmiot zamawiaj ący musz ą wypełni ć informacje umo żliwiaj ące jednoznaczne zidentyfikowanie post ępowania 
o udzielenie zamówienia: 

W przypadku gdy publikacja ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej nie jest wymagana, proszę podać 
inne informacje umożliwiające jednoznaczne zidentyfikowanie postępowania o udzielenie zamówienia (np. adres 
publikacyjny na poziomie krajowym): [nie dotyczy] 

INFORMACJE NA TEMAT POST ĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA  

Informacje wymagane w cz ęści I zostan ą automatycznie wyszukane, pod warunkiem że wyżej wymieniony 
elektroniczny serwis po święcony jednolitemu europejskiemu dokumentowi zamówien ia zostanie wykorzystany 
do utworzenia i wypełnienia tego dokumentu. W przec iwnym przypadku informacje te musi wypełni ć 
wykonawca. 
 

Tożsamość Zamawiającego Odpowiedź: 
Nazwa:  Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. 
Jakiego zamówienia dotyczy niniejszy 
dokument? 

Odpowiedź: 

Tytuł lub krótki opis udzielanego 
zamówienia: 

TYTUŁ:  
Dostawa pn.: „Montaż agregatów kogeneracyjnych na biogaz 
na Oczyszczalni ścieków w Dzierżoniowie” wchodząca w zakres projektu 
pn.: „Montaż agregatów kogeneracyjnych na biogaz na Oczyszczalni 
ścieków w Dzierżoniowie”, przewidzianego do dofinansowania ze środków 
Funduszu Spójności. 

KRÓTKI OPIS: 
Przedmiot niniejszego zamówienia obejmuje dostawę 2 agregatów 
kogeneracyjnych wraz z ich montażem oraz zaprojektowanie i wykonanie 
koniecznych robót budowlanych. 

Numer referencyjny nadany sprawie 
przez instytucj ę zamawiaj ącą lub 
podmiot zamawiaj ący ( jeżeli dotyczy ): 

JRP/1/2021 

 

Wszystkie pozostałe informacje we wszystkich sekcjach Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia wypełnia 
Wykonawca. 
 



Załącznik nr 4.1 do IDW – Wzór Wykazu dostaw 

 
Dostawa pn.: „Montaż agregatów kogeneracyjnych na biogaz na Oczyszczalni ścieków w Dzierżoniowie” wchodząca w zakres projektu 
pn.: „Montaż agregatów kogeneracyjnych na biogaz na Oczyszczalni ścieków w Dzierżoniowie”, przewidzianego do dofinansowania ze 
środków Funduszu Spójności 
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WYKAZ DOSTAW 

Dostawa pn.: „Montaż agregatów kogeneracyjnych na biogaz na Oczyszczalni ścieków w Dzierżoniowie” wchodząca 
w zakres projektu pn.: „Montaż agregatów kogeneracyjnych na biogaz na Oczyszczalni ścieków w Dzierżoniowie”, 
przewidzianego do dofinansowania ze środków Funduszu Spójności 

nr sprawy: JRP/1/2021 

ZAMAWIAJĄCY: 
Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. 
ul. Kilińskiego 25A 
58-200 Dzierżoniów 
 
WYKONAWCA: 

L.p. Nazwa Wykonawcy(ów) Adres(y) Wykonawcy(ów) 
  

 
 

 

 
Na podstawie § 9 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie 
podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający 
od wykonawcy oświadczam(y), że: 

Wykonałem (wykonaliśmy) następujące dostawy w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli 
okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie: 
 

L.p. 
Wykonane dostawy  

(z podaniem ich przedmiotu) 

Data 
wykonania 
(od – do) 

Podmiot, na rzecz 
którego dostawa 

została wykonana 
(nazwa, adres, nr 

telefonu do kontaktu) 

Wykonawca 

     

     

     

Załączniki : 
 
……… egz. Dowodów określających, czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym 
dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy 
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.  
 
Wykonane dostawy powinny być wskazane w sposób umożliwiający jednoznaczne stwierdzenie, czy wskazana dostawa 
potwierdza spełnianie przez Wykonawcę warunku udziału w postępowaniu, opisanego przez Zamawiającego 
w Ogłoszeniu o zamówieniu lub SWZ 
 
______________, dnia ____________ r. 
 

[kwalifikowany podpis elektroniczny] 
 



Załącznik nr 4.2 do IDW – Wzór Wykazu robót budowlanych 

 
Dostawa pn.: „Montaż agregatów kogeneracyjnych na biogaz na Oczyszczalni ścieków w Dzierżoniowie” wchodząca w zakres projektu 
pn.: „Montaż agregatów kogeneracyjnych na biogaz na Oczyszczalni ścieków w Dzierżoniowie”, przewidzianego do dofinansowania ze 
środków Funduszu Spójności 

38 z 43 

WYKAZ ROBÓT BUDOWLANYCH 

Dostawa pn.: „Montaż agregatów kogeneracyjnych na biogaz na Oczyszczalni ścieków w Dzierżoniowie” wchodząca 
w zakres projektu pn.: „Montaż agregatów kogeneracyjnych na biogaz na Oczyszczalni ścieków w Dzierżoniowie”, 
przewidzianego do dofinansowania ze środków Funduszu Spójności 

nr sprawy: JRP/1/2021 

ZAMAWIAJĄCY: 
Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. 
ul. Kilińskiego 25A 
58-200 Dzierżoniów 
 
WYKONAWCA: 

L.p. Nazwa Wykonawcy(ów) Adres(y) Wykonawcy(ów) 
  

 
 

 

 
Na podstawie § 9 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie 
podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający 
od wykonawcy oświadczam(y), że: 

 

Wykonałem (wykonaliśmy) następujące roboty budowlane w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania 
ofert do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie: 
 

L.p. 
Wykonane roboty  

(z podaniem ich rodzaju) 

Data 
wykonania 
(od – do) 

Miejsce 
wykonania 

Podmiot, na rzecz 
którego robota 

budowlana została 
wykonana (nazwa, 

adres, nr telefonu do 
kontaktu) 

Wykonawca 

      

      

      

Załączniki : 
 
……… egz. dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, 
o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane 
zostały wykonane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – 
inne odpowiednie dokumenty.  
 
Wykonane roboty (z podaniem ich rodzaju) powinny być wskazane w sposób umożliwiający jednoznaczne stwierdzenie, 
czy wskazana robota budowlana potwierdza spełnianie przez Wykonawcę warunku udziału w postępowaniu, opisanego 
przez Zamawiającego w Ogłoszeniu o zamówieniu lub SWZ 
 
______________, dnia ____________ r. 
 

[kwalifikowany podpis elektroniczny] 
 



Załącznik nr 5 do IDW – Wzór Zobowiązania podmiotu do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres 
korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia 

 

 
Dostawa pn.: „Montaż agregatów kogeneracyjnych na biogaz na Oczyszczalni ścieków w Dzierżoniowie” wchodząca w zakres projektu 
pn.: „Montaż agregatów kogeneracyjnych na biogaz na Oczyszczalni ścieków w Dzierżoniowie”, przewidzianego do dofinansowania ze 
środków Funduszu Spójności 
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ZOBOWIĄZANIE PODMIOTU DO ODDANIA WYKONAWCY DO DYSPOZYCJI N IEZBĘDNYCH 
ZASOBÓW NA POTRZEBY WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

Dostawa pn.: „Montaż agregatów kogeneracyjnych na biogaz na Oczyszczalni ścieków w Dzierżoniowie” wchodząca 
w zakres projektu pn.: „Montaż agregatów kogeneracyjnych na biogaz na Oczyszczalni ścieków w Dzierżoniowie”, 
przewidzianego do dofinansowania ze środków Funduszu Spójności 

nr sprawy: JRP/1/2021 

 
Stosownie do treści art. 118, ustawy z dnia 19 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (dalej „ustawa Pzp”), 
ja ……………………………………………….. [imię i nazwisko] upoważniony do reprezentowania …...……………………… 
[nazwa podmiotu] zobowiązuję się do oddania Wykonawcy/om 
……………………………………….………………………………..…………………… [nazwa i adres/y Wykonawcy/ów] 
do dyspozycji następujących niezbędnych zasobów w zakresie*: 

• zdolności technicznych lub zawodowych, 
• sytuacji finansowej lub ekonomicznej, 

na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia na Dostawę pn.: „Montaż agregatów kogeneracyjnych 
na biogaz na Oczyszczalni ścieków w Dzierżoniowie” wchodzącą w zakres projektu pn.: „Montaż agregatów 
kogeneracyjnych na biogaz na Oczyszczalni ścieków w Dzierżoniowie”, przewidzianego do dofinansowania ze środków 
Funduszu Spójności. 

Jednocześnie wskazuję: 

1) Zakres dostępnych Wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby: 
……………………………………………………………………………………………………………………………… 

2) Sposób i okres udostępnienia Wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu udostępniającego 
te zasoby przy wykonywaniu zamówienia 
……………………………………………………………………………………………………………………………… 

3) czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu 
do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, 
zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą: 
……………………………………………………………………………………………………………………………… 

Zobowiązując się do udostępnienia zasobów w odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji 
zawodowych lub doświadczenia, zgodnie z art. 118 ust. 2 ustawy Pzp, oświadczam, że będę realizował roboty 
budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane lub których te zdolności są wymagane*. 

Zobowiązując się do udostępnienia zasobów w zakresie sytuacji finansowej lub ekonomicznej, zgodnie z art. 120 ustawy 
Pzp, oświadczam, że będę odpowiadał solidarnie z Wykonawcą za szkodę poniesioną przez Zamawiającego powstałą 
wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie będę ponosił winy*. 

 
 
______________, dnia ____________ r. 
 

[kwalifikowany podpis elektroniczny] 
 
 

 

                                                           
* Należy skreślić/usunąć niepotrzebne 



Załącznik nr 6 do IDW – Wzór Oświadczenia Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w JEDZ, w zakresie podstaw wykluczenia 
z postępowania wskazanych przez Zamawiającego 

 

 
Dostawa pn.: „Montaż agregatów kogeneracyjnych na biogaz na Oczyszczalni ścieków w Dzierżoniowie” wchodząca w zakres projektu 
pn.: „Montaż agregatów kogeneracyjnych na biogaz na Oczyszczalni ścieków w Dzierżoniowie”, przewidzianego do dofinansowania ze 
środków Funduszu Spójności 
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OŚWIADCZENIE WYKONAWCY O AKTUALNO ŚCI INFORMACJI ZAWARTYCH W JEDZ, W ZAKRESIE 

PODSTAW WYKLUCZENIA Z POST ĘPOWANIA WSKAZANYCH PRZEZ ZAMAWIAJ ĄCEGO 

Dostawa pn.: „Montaż agregatów kogeneracyjnych na biogaz na Oczyszczalni ścieków w Dzierżoniowie” wchodząca 
w zakres projektu pn.: „Montaż agregatów kogeneracyjnych na biogaz na Oczyszczalni ścieków w Dzierżoniowie”, 
przewidzianego do dofinansowania ze środków Funduszu Spójności 

nr sprawy: JRP/1/2021 

ZAMAWIAJĄCY: 
Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. 
ul. Kilińskiego 25A 
58-200 Dzierżoniów 

 
WYKONAWCA: 

L.p. Nazwa Wykonawcy(ów) Adres(y) Wykonawcy(ów) 
  

 
 

 

 
W imieniu Wykonawcy: ……………………………………………………………………..………….. [nazwa podmiotu] / 
Podmiotu, na którego zdolnościach lub sytuacji Wykonawca polega: …………………………………………..…………….. 
[nazwa podmiotu] / Podwykonawcy: ………………………………………………………………….. [nazwa Podwykonawcy]*, 
na podstawie § 2 ust. 1 pkt 7 Rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie 
podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający 
od wykonawcy oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania i w dalszym ciągu aktualne są informacje 
zawarte w JEDZ, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego, o których mowa 
w: 

1) art. 108 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp, dot. wydania prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej 
o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne; 

2) art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, dot. orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka 
zapobiegawczego; 

3) art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, dot. zawarcia z innymi Wykonawcami porozumienia mającego na celu zakłócenie 
konkurencji; 

4) art. 108 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp, dot. zakłócenia konkurencji wynikającego z wcześniejszego zaangażowania 
Wykonawcy lub podmiotu, który należy z Wykonawcą do tej samej grupy kapitałowej ; 

5) art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, odnośnie do naruszenia obowiązków dotyczących płatności podatków i opłat 
lokalnych, których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych; 

6) art. 109 ust. 1 pkt 2 lit. b ustawy Pzp, dotyczących ukarania za wykroczenie przeciwko prawom pracownika lub 
wykroczenie przeciwko środowisku, za które wymierzono karę ograniczenia wolności lub karę grzywny; 

7) art. 109 ust. 1 pkt 2 lit. c ustawy Pzp, dot. wydania ostatecznej decyzji administracyjnej o naruszeniu obowiązków 
wynikających z prawa ochrony środowiska, prawa pracy lub przepisów o zabezpieczeniu społecznym, jeżeli 
wymierzono tą decyzją karę pieniężną; 

8) art. 109 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp, dotyczących ukarania urzędującego członka jego organu zarządzającego lub 
nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub 
komandytowo-akcyjnej lub prokurenta za wykroczenie, o którym mowa w art. 109 ust. 1 pkt 2 lit. a lub b ustawy Pzp, 
za które wymierzono karę ograniczenia wolności lub karę grzywny, 

9) art. 109 ust. 1 pkt 5÷10 ustawy Pzp, dotyczących: 

• poważnego naruszenia obowiązków zawodowych, w sposób zawiniony, w szczególności gdy w wyniku 
zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonano lub nienależycie wykonano zamówienie,  

                                                           
* Należy skreślić/usunąć niepotrzebne 



Załącznik nr 6 do IDW – Wzór Oświadczenia Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w JEDZ, w zakresie podstaw wykluczenia 
z postępowania wskazanych przez Zamawiającego 

 

 
Dostawa pn.: „Montaż agregatów kogeneracyjnych na biogaz na Oczyszczalni ścieków w Dzierżoniowie” wchodząca w zakres projektu 
pn.: „Montaż agregatów kogeneracyjnych na biogaz na Oczyszczalni ścieków w Dzierżoniowie”, przewidzianego do dofinansowania ze 
środków Funduszu Spójności 

41 z 43 

• wystąpienia konfliktu interesów w rozumieniu art. 56 ust. 2 ustawy Pzp,  

• nie wykonania lub nienależytego wykonania albo długotrwałego nienależytego wykonywania istotnych 
zobowiązań wynikających z wcześniejszej umowy w sprawie zamówienia publicznego lub umowy koncesji, co 
doprowadziło do wypowiedzenia lub odstąpienia od umowy, odszkodowania, wykonania zastępczego lub 
realizacji uprawnień z tytułu rękojmi za wady,  

• wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji, że nie podlega wykluczeniu, spełniania 
warunków udziału w postępowaniu lub kryteria selekcji, co mogło mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane 
przez zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia, lub który zataił te informacje lub nie jest w stanie 
przedstawić wymaganych podmiotowych środków dowodowych;  

• bezprawnego wpływu lub próby wpływu na czynności zamawiającego lub pozyskania lub próby pozyskania 
informacji poufnych, mogących dać mu przewagę w postępowaniu o udzielenie zamówienia;  

• przedstawienia informacji wprowadzających w błąd, co mogło mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez 
zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 

 

______________, dnia ____________ r. 
 

[kwalifikowany podpis elektroniczny] 
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OŚWIADCZENIE O PRZYNALEŻNOŚCI/BRAKU PRZYNALE ŻNOŚCI* DO GRUPY KAPITAŁOWEJ 

Dostawa pn.: „Montaż agregatów kogeneracyjnych na biogaz na Oczyszczalni ścieków w Dzierżoniowie” wchodząca 
w zakres projektu pn.: „Montaż agregatów kogeneracyjnych na biogaz na Oczyszczalni ścieków w Dzierżoniowie”, 
przewidzianego do dofinansowania ze środków Funduszu Spójności 

nr sprawy: JRP/1/2021 

ZAMAWIAJĄCY: 
Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. 
ul. Kilińskiego 25A 
58-200 Dzierżoniów 

 
WYKONAWCA: 

L.p. Nazwa Wykonawcy(ów) Adres(y) Wykonawcy(ów) 
  

 
 

 

 
 
Niniejszym, na podstawie § 2 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 
2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać 
zamawiający od wykonawcy, składam oświadczenie o przynależności/braku przynależności* Wykonawcy jw. do tej samej 
grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, z innym 
Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę. 
 
W przypadku przynależności do grupy kapitałowej jw., załączam informacje potwierdzające przygotowanie oferty 
niezależnie od innego Wykonawcy, należącego do tej samej grupy kapitałowej: 
1) …………………………………………………………………………………………………………………………………… 
2) …………………………………………………………………………………………………………………………………… 
3) …………………………………………………………………………………………………………………………………… 
4) …………………………………………………………………………………………………………………………………… 
5) …………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
 
______________, dnia ____________ r. 
 

[kwalifikowany podpis elektroniczny] 
 

 

                                                           
* Należy skreślić/usunąć niepotrzebne 
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TABELA CENY 
 

Dostawa pn.: „Montaż agregatów kogeneracyjnych na biogaz na Oczyszczalni ścieków w Dzierżoniowie” wchodząca 
w zakres projektu pn.: „Montaż agregatów kogeneracyjnych na biogaz na Oczyszczalni ścieków w Dzierżoniowie”, 
przewidzianego do dofinansowania ze środków Funduszu Spójności 

nr sprawy: JRP/1/2021 

ZAMAWIAJĄCY: 
Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. 
ul. Kilińskiego 25A 
58-200 Dzierżoniów 
 
WYKONAWCA: 

L.p. Nazwa Wykonawcy(ów) Adres(y) Wykonawcy(ów) 
  

 
 

 

 

L.p. Element przedmiotu zamówienia 
Wartość 

PLN 

1) 

Opracowanie dokumentacji projektowej wielobranżowej, wraz z uzyskaniem 
pozwolenia na budowę, uzyskanie technicznych warunków przyłączenia do sieci 
dystrybucyjnej pozwoleń niezbędnych do uruchomienia agregatów. 

 

2) 
Adaptacja pomieszczenia agregatorowni w istniejącym budynku technicznym w celu 
zabudowy dwóch jednostek kogeneracyjnych.  

3) 

Budowa rurociągów stalowych izolowanych termicznie w budynku technicznym 
do wyprowadzenia ciepła z układu kogeneracyjnego oraz przebudowa istniejącego 
węzła ciepła zlokalizowanego w budynku technicznym. 

 

4) 
Przebudowa odcinka przyłącza biogazowego w budynku technicznym i doprowadzenie 
do jednostek kogeneracyjnych.  

5) 

Instalacje elektryczne, w tym potrzeb własnych kogeneracji oraz wyprowadzenia mocy 
poprzez nową rozdzielnicę zabudowaną w pomieszczeniu kogeneracji doprowadzenie 
kabli do istniejącej rozdzielni głównej. 

 

6) 
Dostawa i montaż dwóch kompletnych zespołów agregatów kogeneracyjnych wraz 
z niezbędnym wyposażeniem.  

7) 
Systemy kontrolno-pomiarowe i automatyka obejmująca pracę źródła 
kogeneracyjnego, pracę węzła cieplnego.  

8) 
Budowa dojazdu z kostki betonowej do pomieszczenia agregatu kogeneracyjnego 
(od strony dodatkowej bramy wjazdowej).  

9) Rozruch instalacji, szkolenia, dokumentacja powykonawcza.  

RAZEM NETTO  

PODATEK VAT …%  

RAZEM BRUTTO  

 
______________, dnia ____________ r. 
 

[kwalifikowany podpis elektroniczny] 
 


