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SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SWZ) 

 
Dla zadania pod nazwą : 

„Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej sieci wodociągowej w 

miejscowości Nowy Żmigród, gmina Nowy Żmigród wraz z pełnieniem nadzoru 

autorskiego podczas realizacji robót na podstawie opracowanej dokumentacji” 

         
 

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego - dalej zwane „postępowaniem” - jest 
prowadzone zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień 
publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.) - dalej zwanej „Pzp” 

 
Gminne Przedsiębiorstwo Gospodarki  Komunalnej Sp. z.o.o.  
ul. Jasielska 25, 38-230 Nowy Żmigród woj. Podkarpackie 
nr telefonu 13 44 16 481 
NIP 685 230 49 98, Regon 180616810 
adres e-mail: gpgk.nz@interia.pl   
ePUAP     (ESP) :/8asbg540wk/SkrytkaESP   skrzynka do złożenia oferty 
Zamawiający zwraca uwagę, że na potrzeby niniejszego postępowania Urząd Gminy w Nowym 
Żmigrodzie udostępnił Zamawiającemu elektroniczną skrzynkę podawczą  

 

 
Zamawiający wskazuje adres strony internetowej, na której udostępniane będą zmiany   i 
wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z 
postępowaniem o udzielenie zamówienia:    http://www.nowyzmigrod.biuletyn.net/      
 

1. Niniejsze postępowanie prowadzone jest w trybie podstawowym o jakim stanowi art. 
275 pkt 1 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r., 
poz. 1017 ze zm.) zwanej dalej „ustawa Pzp” oraz niniejszej Specyfikacji Warunków 
Zamówienia, zwaną dalej „SWZ”. 

2. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z możliwością 
prowadzenia negocjacji. 

3. Szacunkowa wartość przedmiotowego zamówienia nie przekracza progów unijnych o 
jakich mowa w art. 3 ustawy Pzp. 

4. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej. 
5. Zamawiający nie przewiduje złożenia oferty w postaci katalogów elektronicznych. 
6. Zamawiający nie prowadzi postępowania w celu zawarcia umowy ramowej. 

I. INFORMACJE O ZAMAWIAJĄCYM 

II. ADRES STRONY INTERNETOWEJ, NA KTÓREJ UDOSTĘPNIANE BĘDĄ ZMIANY I 
WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ ORAZ INNE DOKUMENTY ZAMÓWIENIA BEZPOŚREDNIO 
ZWIĄZANE Z POSTĘPOWANIEM O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 

III.  TRYB UDZIELENIE ZAMÓWIENIA ORAZ INFORMACJA, CZY ZAMAWIAJĄCY 
PRZEWIDUJE WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Z MOŻLIWOŚCIĄ PROWADZENIA 
NEGOCJACJI. 
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7. Zamawiający nie dopuszcza podziału zamówienia na części. Tym samym Zamawiający nie 
dopuszcza składania ofert częściowych, o których mowa w art. 7 pkt 15 ustawy Pzp. 
Powody niedokonania podziału zamówienia na części: 
Wartość zamówienia jest niższa od tzw. progów unijnych które zobowiązują do 
implementacji dyrektyw UE. Dyrektywa 2014/24/UE w treści motywu 78 wskazuje, że 
aby zwiększyć konkurencję, instytucje zamawiające należy w szczególności zachęcać do 
dzielenia dużych zamówień na części. Przedmiotowe zamówienie nie jest dużym 
zamówieniem w rozumieniu motywu 78 powołanej dyrektywy UE. Zamawiający nie 
dokonał podziału zamówienia na części ze względu: 

 na nadmierne trudności techniczne, nadmierne koszty (wykonywanie prac przez 
różnych wykonawców groziło by dublowaniem kosztów pośrednich 
wpływających na cenę ); 

 Ponadto trudno byłoby kontrolować wykonanie zamówienia, wydatkowanie 
finansów w przypadku Umów zawartych z kilkoma Wykonawcami na ten sam 
przedmiot zamówienia.  

8. Zamawiający nie zastrzega możliwości ubiegania się o udzielenie zamówienia wyłącznie 
przez Wykonawców, o których mowa w art. 94 ustawa Pzp tj. mających status zakładu 
pracy chronionej, spółdzielnie socjalne oraz innych Wykonawców, których głównym 
celem lub głównym celem działalności ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, 
które będą realizowały zamówienie, jest społeczna i zawodowa integracja osób 
społecznie marginalizowanych. 

9. Zamówienie może zostać udzielone Wykonawcy, który spełnia warunki udziału w 
postępowaniu opisane w rozdziale VIII SWZ, nie podlega wykluczaniu na podstawie art. 
108 ust.1 ustawy Pzp oraz złożył ofertę niepodlegającą odrzuceniu na podstawie art. 226 
ust.1 ustawy Pzp 

10. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. Wykonawcy 
występujący wspólnie zobowiązani są do ustanowienia pełnomocnika do 
reprezentowania ich w postępowaniu oraz zawarcia umowy w sprawie przedmiotowego 
zamówienia publicznego. Oświadczenia potwierdzające brak podstaw wykluczenia oraz 
spełnienie warunków udziału w postępowaniu składa każdy z Wykonawców. 

11.    Rozwiązania równoważne 
Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia, dokumentacji znajduje się odniesienie 
przedmiotu zamówienia do norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i 
systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 3 
ustawy Pzp lub w sposób określony w art. 99 ust. 5 ustawy Pzp, Zamawiający 
informuje, że dopuszcza wówczas rozwiązania równoważne opisywanym, a 
odniesienie takie należy odczytywać wraz z określeniem ,,lub równoważne''.  

 

 
1. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla 

zadania: „ Rozbudowa i przebudowa sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości 
Nowy Żmigród, gmina Nowy Żmigród wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego podczas 
realizacji robót na podstawie opracowanej dokumentacji „ 

 Zakres przedmiotu Zamówienia obejmuje: 

 
IV .  OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 
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a) wykonanie projektu budowlanego dla podstawowego zakresu robót zgodnie z ustawą z 
dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (z późn. zm.)  aktualnymi na dzień przekazania 
projektu budowlanego Zamawiającemu, zawierającego: 

- projekt zagospodarowania terenu; 
- projekt architektoniczno – budowlany ( wraz z opinią geotechniczną oraz informacją                             

o sposobie posadowienia obiektu budowlanego) – jeśli wymagany 
- projekt techniczny; - jeśli wymagany 
- opinie, uzgodnienia, pozwolenia i inne dokumenty, których obowiązek dołączenia wynika z 

przepisów odrębnych ustaw (także: informację dotyczącą bezpieczeństwa 
 i ochrony zdrowia; sporządzenie wniosku o wydanie decyzji o lokalizacji inwestycji celu 
publicznego wraz z wymaganymi załącznikami i złożenie ( w imieniu Zamawiającego) do 
organu administracji budowlanej; wykonanie (jeśli jest wymagane uzyskaniem 
opinii/uzgodnień) inwentaryzacji zieleni oraz opinii dendronicznej (w przypadku 
konieczności usunięcia drzew/krzewów ); 

- wykonanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych; 
- wykonanie przedmiarów robót; 
- wykonanie kosztorysów inwestorskich; 
- sprawowanie nadzoru autorskiego 

2. Wspólny Słownik Zamówień CPV: 

Przedmiot główny:   
71320000-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania, 
Przedmiot dodatkowy: 
71322200-3 Usługi projektowania rurociągów 

3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 2 do SWZ 
 

 

V. WYMAGANIA W ZAKRESIE ZATRUDNIENIA NA PODSTAWIE STOSUNKU PRACY, W 
OKOLICZNOŚCIACH, O KTÓRYCH MOWA W ART. 95 PZP, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY 
PRZEWIDUJE TAKIE WYMAGANIA: 

Zamawiający nie stawia wymagań zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na 
podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia 
polegające na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 
1974 r. – Kodeks pracy (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 1320 z późn. zm.) (art. 95  ustawy Pzp). 

 
 

VI. PRZESŁANKI WYKLUCZENIA WYKONAWCY 

1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawcę: 

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

a) udziału w zorganizowanej grupie przestępczej albo związku mającym na celu 
popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego, o którym mowa w art. 258 
Kodeksu karnego, 

b)  handlu ludźmi, o którym mowa w art. 189a Kodeksu karnego, 
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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)    pracy małoletnich cudzoziemców, 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, 

h)   o którym mowa w art. 9 ust. 1 i 3 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o 
skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew 
przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 

 lub za odpowiedni czyn zabroniony określony w przepisach prawa obcego; 

2) jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika 
spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej 
lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o 
którym mowa w pkt 1; 

3) wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną 
o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub 
zdrowotne, chyba że wykonawca odpowiednio przed upływem terminu do składania 
wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu 
składania ofert dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na 
ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł 
wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności; 

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

5) jeżeli zamawiający może stwierdzić, na podstawie wiarygodnych przesłanek, że 
wykonawca zawarł z innymi wykonawcami porozumienie mające na celu zakłócenie 
konkurencji, w szczególności jeżeli należąc do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu 
ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, złożyli odrębne 
oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że 
wykażą, że przygotowali te oferty lub wnioski niezależnie od siebie; 

6) jeżeli, w przypadkach, o których mowa w art. 85 ust. 1, 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. 

2. Wykluczenie Wykonawcy nastąpi w przypadkach, o których mowa w art. 111 Pzp. 



SWZ dla zadania pn: „Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej sieci wodociągowej w miejscowości Nowy Żmigród, gmina Nowy 
Żmigród wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego podczas realizacji robót na podstawie opracowanej dokumentacji”” 

           Znak sprawy  GPGK.271.2.2022 
 

 
 

3. Brak podstaw do wykluczenia, o których mowa w art. 108 Pzp, zostanie zweryfikowany na 
podstawie przedłożonego wraz z ofertą oświadczenia – wg wzoru na Załączniku do SWZ. 

4. Zamawiający wykluczy z postępowania wykonawcę w przypadkach, o których mowa w art. 
7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązania w zakresie 
przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa 
narodowego (Dz. U. poz. 835), tj.: 

1) Wykonawcę wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 
765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie 
decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o 
którym mowa w art. 1 pkt 3 ww. ustawy; 

2) Wykonawcę, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 
1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu 
terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach 
określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo 
wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 
lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie 
wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 
pkt 3 ww. ustawy; 

3) Wykonawcę, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 
ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 
2105 i 2106), jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w 
rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę 
lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został 
wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej 
o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ww. ustawy. 

5. Zamawiający może wykluczyć wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie 
zamówienia. 

 

 

VII. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA.  

 

1. Zamówienie należy zrealizować w maksymalnym terminie  8 miesięcy   od daty 
zawarcia umowy. 

2.  Okres sprawowania nadzoru autorskiego - od daty zawarcia umowy z Wykonawcą robót 
realizowanych w oparciu o dokumentację projektową stanowiącą przedmiot 
zamówienia, do dnia podpisania protokołu odbioru końcowego robót budowlanych. 

 

VIII. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU. 

 
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy: 

1) nie podlegają wykluczeniu; 
2) spełniają warunki udziału w postępowaniu, określone przez zamawiającego w 

ogłoszeniu o zamówieniu i SWZ. 
 

2. Warunki udziału w postępowaniu dotyczące: 
1) Zdolności do występowania w obrocie gospodarczym. 
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 ZAMAWIAJĄCY NIE STAWIA WARUNKU W TYM ZAKRESIE. 
 

2) Uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, 
o ile wynika to z odrębnych przepisów. 

  ZAMAWIAJĄCY NIE STAWIA WARUNKU W TYM ZAKRESIE. 
 
3) Sytuacji ekonomicznej lub finansowej. 
  ZAMAWIAJĄCY NIE STAWIA WARUNKU W TYM ZAKRESIE. 

4) Zdolności technicznej lub zawodowej.  
1. Zamawiający uzna, że wykonawca spełnia warunek w zakresie zdolności zawodowej, 

jeżeli: 
Wykonawca wykaże na formularzu według wzoru jak w Załączniku do SWZ, że posiada 
doświadczenie polegające na wykonaniu należycie, a w przypadku świadczeń 
okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed 
upływem terminu składania ofert, usług w zakresie wykonania co najmniej jednej 
dokumentacji projektowej tj. projektu budowlanego budowy/przebudowy sieci 
wodociągowej  o długości co najmniej 3 km, dla którego uzyskano prawomocną decyzję 
pozwolenia na budowę lub przyjęto bez sprzeciwu zgłoszenie budowy sieci. 

     Ocena spełnienia warunku zostanie dokonana na podstawie złożonego wykazu 
wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również 
wykonywanych, głównych usług w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu 
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, wraz z 
podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi 
zostały wykonane oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są 
wykonywane należycie. 

     Dowodami są referencje, bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz, 
którego usługi były wykonane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są 
wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca 
nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy; w przypadku 
świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne 
dokumenty potwierdzające ich należyte wykonanie powinny być wystawione w okresie 
ostatnich 3 miesięcy. 

2. Wykonawca wykaże na formularzu według wzoru jak - Załącznik  do SWZ, że skieruje do 
realizacji zamówienia publicznego minimum 2 osoby (projektant i sprawdzający), 
które spełnią poniższe wymagania: 
- przynależy do właściwej izby samorządu zawodowego; 
-uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej 

w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, 
wodociągowych i kanalizacyjnych, zgodnie z art. 12, art. 12a oraz art. 14 ustawy z dnia  
7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z póżn. zm.) 
lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności 
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instalacyjnej w zakresie sieci wodociągowych, które zostały wydane na podstawie 
wcześniej obowiązujących przepisów lub odpowiadające im uprawnienia wydane 
obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji 
Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy Prawo 
Budowlane oraz Ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w 
państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2020 r., poz. 220). 

 
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. 

Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu lub 
kryteriów selekcji, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, 
lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji 
finansowej lub ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru 
prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych. 

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku 
wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie 
zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo należy dołączyć do oferty. 

 
 
IX. INFORMACJA O PODMIOTOWYCH ŚRODKACH DOWODOWYCH ŻĄDANYCH W CELU 
POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU. 

 

Zgodnie z art. 274 ust. 1 ustawy Pzp, zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty 
wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym 
terminie, nie krótszym niż 5 dni, aktualnych na dzień złożenia, następujących podmiotowych 
środków dowodowych:  
 
1. W zakresie zdolności technicznej lub zawodowej: 
1/ wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również 

wykonywanych w okresie 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres 
prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, 
przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane oraz 
załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane 
należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty 
wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku 
świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny  
o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów  
– oświadczenie Wykonawcy, w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal 
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wykonywanych, referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte 
wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu 
składania ofert w postępowaniu – stanowiący Załącznik  do SWZ;     

2/ wykaz osób/osoby wyznaczonych do realizacji zamówienia, pełniących funkcje 
Projektanta i sprawdzającego które spełnią poniższe wymagania: 

- przynależa do właściwej izby samorządu zawodowego; 
-  posiadają uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności 

instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, 
wodociągowych i kanalizacyjnych, zgodnie z art. 12, art. 12a oraz art. 14 ustawy z dnia  
7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z póżn. zm.) 
lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności 
instalacyjnej w zakresie sieci wodociągowych, które zostały wydane na podstawie 
wcześniej obowiązujących przepisów lub odpowiadające im uprawnienia wydane 
obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji 
Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy Prawo 
Budowlane oraz Ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w 
państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2020 r., poz. 220) - wykaz stanowi 
Załącznik do SWZ. 

 
Wykonawca składa podmiotowe środki dowodowe aktualne na dzień ich złożenia. 
 
 

 
X. INFORMACJA O PODMIOTOWYCH ŚRODKACH DOWODOWYCH ŻĄDANYCH W CELU 
POTWIERDZENIA BRAKU PODSTAW WYKLUCZENIA. 

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

o udzielenie zamówienia publicznego, zamawiający żąda złożenia oświadczenia o 
przynależności lub braku do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 
lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 275) z 
innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę lub ofertę częściową. Wraz ze złożeniem 
oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dokumenty lub informacje potwierdzające 
przegotowanie oferty lub oferty częściowej w postępowaniu niezależnie od innego 
wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej - załącznik do SWZ.  

2. Wykonawca nie podlega wykluczeniu w okolicznościach określonych w art. 108 ust. 1 pkt 
1, 2 i 5 Pzp, 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:  
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a) zerwał wszelkie powiązania z osobami lub podmiotami odpowiedzialnymi za 
nieprawidłowe postępowanie wykonawcy, zreorganizował personel 

b) wdrożył system sprawozdawczości i kontroli,  
c) 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.  

3. Zamawiający ocenia, czy podjęte przez wykonawcę czynności, o których mowa w ust. 2, 
są wystarczające do wykazania jego rzetelności, uwzględniając wagę i szczególne 
okoliczności czynu wykonawcy. Jeżeli podjęte przez wykonawcę czynności, o których 
mowa w ust. 2, nie są wystarczające do wykazania jego rzetelności, zamawiający 
wyklucza wykonawcę. 

4. 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 oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 p.z.p dane 
umożliwiające dostęp do tych środków;  

2) podmiotowym środkiem dowodowym jest oświadczenie, którego treść odpowiada 
zakresowi oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1.  

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

6. W zakresie nieuregulowanym ustawą p.z.p. lub niniejszą SWZ do oświadczeń i 
dokumentów składanych przez Wykonawcę w postępowaniu zastosowanie mają w 
szczególności przepisy rozporządzenia Ministra Rozwoju Pracy i Technologii z dnia 23 
grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych 
dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz 
rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu 
sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów 
elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia publicznego lub konkursie.  

 
XI. INFORMACJA O PRZEDMIOTOWYCH ŚRODKACH DOWODOWYCH. 

 
Zamawiający w niniejszym postępowaniu nie wymaga przedłożenia przedmiotowych 
środków dowodowych 

 
 
XII. UDOSTĘPNIANIE ZASOBÓW 

 
1. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu 

lub kryteriów selekcji, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego 
zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub 
sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od 
charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych, na zasadach określonych 
w art. 118 Pzp.  

2. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub 
doświadczenia wykonawcy mogą polegać na zdolnościach podmiotów udostępniających 
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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, potwierdza, że stosunek łączący 
wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do 
tych zasobów oraz określa w szczególności:  

 a) zakres dostępnych wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby; 
 b) sposób i okres udostępnienia wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów 

podmiotu udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia;  
 c) czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego 

wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących 
wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane 
lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą.  

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, 
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. 

 
 
XIII. INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW WSPÓLNIE UBIEGAJĄCYCH SIĘ O UDZIELENIE 
ZAMÓWIENIA (SPÓŁKI CYWILNE/ KONSORCJA)  

 
1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku 

Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do 
reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 
Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty.  

2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, 
oświadczenia, o których mowa w  SWZ, składa każdy z wykonawców. Oświadczenia te 
potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w zakresie, w 
jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.  
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3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty 
oświadczenie, z którego wynika, które dostawy wykonają poszczególni wykonawcy.  

4. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania 
składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.  

 
 
XIV. FORMA I POSTAĆ SKŁADANYCH OŚWIADCZEŃ , DOKUMENTÓW ORAZ OFERTY. 

 
1. Sposób sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagania techniczne dla 

dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu 
o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie określa rozporządzenie Prezesa Rady 
Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. (Dz.U. poz. 2452) – zwane dalej rozporządzeniem. 

2. Oferty, oświadczenia, o których mowa w art. 125 ust. 1 Pzp, oświadczenie, o którym 
mowa w art. 117 ust. 4 Pzp, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym 
mowa w art. 118 ust. 3 Pzp oraz pełnomocnictwo, sporządza się w postaci elektronicznej, 
w formatach danych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 18 ustawy z 
dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania 
publiczne, z zastrzeżeniem formatów, o których mowa w art. 66 ust. 1 Pzp, z 
uwzględnieniem rodzaju przekazywanych danych. 

3. Informacje, oświadczenia lub dokumenty, inne niż określone w § 2 ust. 1 rozporządzenia, 
przekazywane w postępowaniu, sporządza się w postaci elektronicznej, w formatach 
danych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 18 ustawy z dnia 17 lutego 
2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne lub jako 
tekst wpisany bezpośrednio do wiadomości przekazywanej przy użyciu środków 
komunikacji elektronicznej, o których mowa w § 3 ust. 1 rozporządzenia. 

4. W przypadku gdy dokumenty elektroniczne w postępowaniu, 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. 

5. Podmiotowe środki dowodowe, przedmiotowe środki dowodowe oraz inne dokumenty 
lub oświadczenia, sporządzone w języku obcym przekazuje się wraz z tłumaczeniem na 
język polski.  

6. W przypadku gdy podmiotowe środki dowodowe, przedmiotowe środki dowodowe, inne 
dokumenty, w tym dokumenty, o których mowa w art. 94 ust. 2 Pzp, lub dokumenty 
potwierdzające umocowanie do reprezentowania odpowiednio wykonawcy, 
wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego, podmiotu 
udostępniającego zasoby na zasadach określonych w art. 118 Pzp lub podwykonawcy 
niebędącego podmiotem udostępniającym zasoby na takich zasadach, zwane dalej 
„dokumentami potwierdzającymi umocowanie do reprezentowania”, zostały wystawione 
przez upoważnione podmioty inne niż wykonawca, wykonawca wspólnie ubiegający się o 
udzielenie zamówienia, podmiot udostępniający zasoby lub podwykonawca, zwane dalej 
„upoważnionymi podmiotami”, jako dokument elektroniczny, przekazuje się ten 
dokument. 

7. W przypadku gdy podmiotowe środki dowodowe, przedmiotowe środki dowodowe, inne 
dokumenty, w tym dokumenty, o których mowa w art. 94 ust. 2 Pzp, lub dokumenty 
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potwierdzające umocowanie do reprezentowania, zostały wystawione przez 
upoważnione podmioty jako dokument w postaci papierowej, przekazuje się cyfrowe 
odwzorowanie tego dokumentu opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, a 
w przypadku postępowań o wartości mniejszej niż progi unijne, kwalifikowanym 
podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, poświadczające 
zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej. 

8. Zgodnie z § 6 ust. 3 rozporządzenia poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania 
z dokumentem w postaci papierowej, o którym mowa w § 6 ust. 2 rozporządzenia, 
dokonuje w przypadku: 

1) podmiotowych środków dowodowych oraz dokumentów potwierdzających 
umocowanie do reprezentowania - odpowiednio wykonawca, wykonawca wspólnie 
ubiegający się o udzielenie zamówienia, podmiot udostępniający zasoby lub 
podwykonawca, w zakresie podmiotowych środków dowodowych lub dokumentów 
potwierdzających umocowanie do reprezentowania, które każdego z nich dotyczą; 

2) przedmiotowych środków dowodowych - odpowiednio wykonawca lub wykonawca 
wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia; 

3) innych dokumentów, w tym dokumentów, o których mowa w art. 94 ust. 2 Pzp - 
odpowiednio wykonawca lub wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie 
zamówienia, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą. 

9. Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej, 
o którym mowa w § 6 ust. 2 rozporządzenia, może dokonać również notariusz. 

10. Ilekroć w niniejszej SWZ jest mowa o: 

a) podpisie zaufanym – należy przez to rozumieć podpis, o którym mowa art. 3 pkt 14a 
ustawy z 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących 
zadania publiczne; 

b) podpisie osobistym – należy przez to rozumieć podpis, o którym mowa w art. 2 ust. 1 
pkt 9 ustawy z 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych. 
 

 
XV.  SPOSÓB KOMUNIKACJI ORAZ WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ  

1. Zgodnie z art. 20 ust. 1 Pzp postępowanie o udzielenie zamówienia, z zastrzeżeniem 
wyjątków przewidzianych w Pzp, prowadzi się pisemnie.  

2. Zamawiający nie odstępuje od wymogu użycia środków komunikacji elektronicznej. 
3. Komunikacja, w tym składanie ofert, wymiana informacji oraz przekazywanie 

dokumentów lub oświadczeń między Zamawiającym, a Wykonawcą, z uwzględnieniem 
wyjątków określonych w Pzp, odbywa się przy użyciu środków komunikacji 
elektronicznej:  
 miniPortalu - https://miniportal.uzp.gov.pl/ ,  
 ePUAP - https://epuap.gov.pl/wps/ portal oraz  
 poczty elektronicznej na adres mailowy gpgk.nz@interia.pl  

4. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP 
ma dostęp do formularzy: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do 
formularza komunikacji. 

5. Wymagania techniczna i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów 
elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przy 
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ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z mini portalu oraz Regulaminie 
ePUAP. 

6. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych 
formularzy do: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do komunikacji 
wynosi 150 MB. 

7. Za datę przekazania oferty o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, podmiotowych 
środków dowodowych, przedmiotowych środków dowodowych, wniosków, 
zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii 
dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania 
na ePUAP. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje uważa się za złożone 
w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata przed upływem wyznaczonego terminu. 
Korespondencja inna niż oferta może być przekazywana również na wyżej podany adres 
e-mailowy. 

8. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja pomiędzy Zamawiającym a 
Wykonawcami w szczególności składanie oświadczeń, wniosków (innych niż 
wskazanych w pkt II), zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa się 
elektronicznie za pośrednictwem dedykowanego formularza: „Formularz do 
komunikacji” dostępnego na ePUAP oraz udostępnionego przez miniPortal. We 
wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający i 
Wykonawcy posługują się numerem ogłoszenia (BZP, TED lub ID postępowania). 

9. W przypadku, gdy Wykonawca przekazuje Zamawiającemu dokumenty, które zostały 
zastrzeżone jako tajemnica przedsiębiorstwa zaleca się, aby Wykonawca odpowiednio 
w nazwie pliku i tytule wiadomości e-mail umieścił adnotację: „Tajemnica 
przedsiębiorstwa”. 

10. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje uważa się za złożone w 
terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata przed upływem wyznaczonego terminu. 

11. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia 
oraz informacje przy użyciu Poczty elektronicznej, każda ze Stron na żądania drugiej 
Strony niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. 

12. Postępowanie odbywa się w języku polskim, w związku z czym wszelkie pisma, 
dokumenty, oświadczenia składane w trakcie postępowania między Zamawiającym a 
Wykonawcami muszą być sporządzone w języku polskim. Dokumenty sporządzone w 
języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. 

13. Do kontaktowania się z Wykonawcami Zamawiający upoważnia następujące osoby: 
 w sprawach merytorycznych – Radosław Czyrkiewicz   tel.13 44 164 81 
 w sprawach  procedury zamówień publicznych – Sylwia Sudyka tel. 13 44 826 09  

14. W korespondencji kierowanej do Zamawiającego Wykonawcy powinni posługiwać się 
numerem przedmiotowego postępowania.  

16. Niezbędne wymagania sprzętowo-aplikacyjne umożliwiające pracę w systemie mini  
       portal tj.: 

1) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 
512 kb/s;  

2) komputer klasy PC lub MAC, o następującej minimalnej konfiguracji: pamięć min 
2GB Ram, procesor Intel IV 2GHZ, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 
7, Mac Os x 10.4, Linux, lub ich nowsze wersje;  

3) zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa obsługująca TLS 1.2, najlepiej 
w najnowszej wersji w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10.0;  

4) włączona obsługa JavaScript;  
5) zainstalowany program Acrobat Reader lub inny obsługujący pliki w formacie 

.pdf.  
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XVI. TERMIN ZWIĄZANIA Z OFERTĄ 
 

 
1. Wykonawca jest związany ofertą od upływu składania ofert do dnia 13.01.2023 r, przy 

czym pierwszym dniem związania z ofertą jest pierwszy dzień terminu  składania ofert. 
2. W przypadku gdy wybór najkorzystniejszej oferty nie nastąpi przed upływem terminu 

związania ofertą zamawiający przed upływem terminu związania ofertą zwraca się 
jednokrotnie do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o 
wskazywany przez niego okres, nie dłuższy niż 30 dni.  

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

4. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 
 

 
XVII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM 
 

 
Zamawiający nie wymaga złożenia wadium. 
 

 
XVIII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERT  
 

 
1. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, z zachowaniem postaci elektronicznej w 

formacie danych: .pdf, .doc, .docx, .rtf,.xps, .odt.1 w formie elektronicznej (tj. podpisanej 
kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub w postaci elektronicznej opatrzonej 
podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Sposób złożenia oferty/wniosku, w tym 
zaszyfrowania oferty opisany został w Regulaminie korzystania z miniPortal i 
Instrukcji użytkownika. Ofertę należy złożyć w oryginale. 

2. Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia oferty w formie skanu dokumentu 
pierwotnie wytworzonego i wypełnionego w postaci papierowej, pod warunkiem 
opatrzenia powstałego w ten sposób dokumentu elektronicznego kwalifikowanym 
podpisem. Powstały w ten sposób dokument elektroniczny Zamawiający traktował 
będzie jako ofertę złożoną w postaci elektronicznej niezależnie od tego, czy jej postać 
elektroniczna powstała wyłącznie przy użyciu programu komputerowego, czy też na 
skutek przekształcenia postaci papierowej do postaci elektronicznej, jeżeli tylko 
dokument ten zostanie opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym. 

3. Wykonawca po przesłaniu oferty za pomocą Formularza do złożenia, zmiany, wycofania 
oferty lub wniosku na „ekranie sukcesu” otrzyma numer oferty generowany przez 
ePUAP. Ten numer należy zapisać i zachować. Będzie on potrzebny w razie ewentualnej 
zmiany lub wycofania oferty. 

4. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, 
wycofania oferty lub wniosku dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na 
miniPortalu. 

5. Jeżeli na ofertę składa się kilka dokumentów Wykonawca powinien stworzyć folder, do 
którego przeniesie wszystkie dokumenty oferty, podpisane kwalifikowanym podpisem 
elektronicznym lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub 
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podpisem osobistym dokumenty dotyczące postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego. Następnie z tego folderu Wykonawca zrobi folder .zip (bez nadawania mu 
haseł i bez szyfrowania zipem). W kolejnym kroku za pośrednictwem Aplikacji do 
szyfrowania Wykonawca zaszyfruje folder zawierający dokumenty składające się na 
ofertę. 

6. Maksymalny rozmiar zaszyfrowanego pliku przesyłanego za pośrednictwem ePuap 
wynosi 150 MB. UWAGA: W trakcie szyfrowania plik może zwiększyć swój rozmiar. 

7. Wszelkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z 
dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 
1010), które Wykonawca zastrzeże jako tajemnicę przedsiębiorstwa, powinny zostać 
złożone w osobnym pliku wraz z jednoczesnym zaznaczeniem polecenia „Załącznik 
stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa” a następnie wraz z plikami stanowiącymi 
jawną część skompresowane do jednego pliku archiwum (ZIP). Wykonawca 
zobowiązany jest wykazać spełnienie przesłanek określonych w art. 11 ust. 2 ustawy z 
dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Zaleca się, aby 
uzasadnienie zastrzeżenia informacji jako tajemnica przedsiębiorstwa było 
sformułowane w sposób umożliwiający jego udostępnienie. Zastrzeżenie przez 
Wykonawcę tajemnicy przedsiębiorstwa bez uzasadnienia, będzie traktowane przez 
Zamawiającego jako bezskuteczne ze względu na zaniechanie przez Wykonawcę 
podjęcia niezbędnych działań w celu zachowania poufności objętych klauzulą informacji 
zgodnie z postanowieniami art. 8 ust. 3 ustawy Pzp. 

8. Wykonawca przed upływem terminu do składania ofert może zmienić lub wycofać 
ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku 
dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Sposób zmiany i 
wycofania oferty został opisany w Instrukcji użytkownika dostępnej na mini portalu. 

9. Uwaga; Ofertę należy złożyć na skrzynkę ePUAP Urzędu Gminy Nowy Żmigród   
 

 
XIX. ZAWARTOŚĆ OFERTY  

 
 Do oferty składanej w odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu Wykonawca 
zobowiązany jest dołączyć: 
 Formularz ofertowy  (Druk oferta ) 

1. Oświadczenia z art. 125 ust. 1( o spełnianiu warunku udziału i braku podstaw 
wykluczenia)  

2. Dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty; odpowiednie 
pełnomocnictwa (jeżeli dotyczy); 

3. Zobowiązanie innego podmiotu, (jeżeli dotyczy); 
 
XX.  TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 
 

 
1. Oferta musi być złożona najpóźniej do dnia 15.12.2022 r. do godz. 12:00 
2. Oferta może być złożona tylko do upływu terminu składania ofert. Ofertę złożoną po 

terminie, zamawiający odrzuca ofertę na podstawie art. 226 ust. 1 pkt. 1 Pzp.  
3. Wykonawca po upływie terminu do składania ofert nie może skutecznie dokonać zmiany 

ani wycofać złożonej oferty. 
4. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 15.12.2022 r. o godz. 12:30. Otwarcie nie jest jawne. 



SWZ dla zadania pn: „Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej sieci wodociągowej w miejscowości Nowy Żmigród, gmina Nowy 
Żmigród wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego podczas realizacji robót na podstawie opracowanej dokumentacji”” 

           Znak sprawy  GPGK.271.2.2022 
 

 
 

5. Zamawiający, najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępnia na stronie internetowej 
prowadzonego postępowania informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na 
sfinansowanie zamówienia.  

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

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

8. W przypadku wystąpienia awarii systemu teleinformatycznego, która spowoduje brak 
możliwości otwarcia ofert w terminie określonym przez Zamawiającego, otwarcie ofert 
nastąpi niezwłocznie po usunięciu awarii. Zamawiający poinformuje o zmianie terminu 
otwarcia ofert na stronie internetowej prowadzonego postępowania. 
 

 
XXI. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY 
 

 
1. Cena podana w ofercie jest ceną ryczałtową i  obejmuje wszystkie koszty bezpośrednie i 

pośrednie jakie poniesie Wykonawca z tytułu terminowego i prawidłowego wykonania 
przedmiotu zamówienia oraz warunków i wytycznych stawianych przez Zamawiającego, 
odnoszących się do przedmiotu zamówienia, zysk Wykonawcy oraz wszystkie wymagane 
przepisami podatki i opłaty, w tym podatek VAT. 

2. Cena może być tylko jedna; nie dopuszcza się wariantowości cen. Wszystkie upusty, 
rabaty winny być od razu ujęte w obliczeniu ceny, tak by wyliczona cena za realizację 
zamówienia była ceną ostateczną, bez konieczności dokonywania przez Zamawiającego 
przeliczeń itp. działań w celu jej określenia. 

3. Cena oferty musi być podana w złotych polskich (PLN) cyfrowo i słownie, z 
wyodrębnieniem podatku VAT. Cena oferty musi być podana w złotych polskich (PLN) 
cyfrowo i słownie, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, po uprzednim 
zaokrągleniu do pełnych groszy, przy czym końcówki poniżej 0,5 grosza pomija się, a 
końcówki 0,5 grosza i wyższe zaokrągla się do 1 grosza. W złotych polskich będą 
prowadzone również rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą. 

4. Wykonawca w ofercie cenowej złożonej zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do 
SWZ określa: 

-  cenę za wykonanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej  
- cenę za sprawowanie nadzoru autorskiego  

Prawidłowe ustalenie stawki podatku VAT leży po stronie Wykonawcy. Należy przyjąć 
obowiązującą stawkę podatku VAT, zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku 
od towarów i usług (Dz. U. z 2021 r. poz. 685 z późn. zm.). 

5. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku 
podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu 
oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który 
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miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę, 
informuje Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u 
Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, 
których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich 
wartość bez kwoty podatku”. 

 
XXII. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY 
WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU 
OCENY OFERT 
 

 
1. Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty, przy wyborze będzie się kierował 

następującym kryterium ofert:  
 cena brutto dla danego zadania   - waga 60 % tj. 60 pkt 
 wydłużenie okresu rękojmi     - waga 40% tj. 40 pkt 

 
2. Zasady oceny kryteriów - opis sposobu obliczania punktacji. 

Cena ofertowa brutto - obliczana będzie według następującego wzoru: 

%60100xx
C

C
ocena

b

n
 

gdzie Cn to Cena najniższa spośród oferowanych, a Cb to Cena oferty badanej. 

Do oceny przyjmuje się Cenę oferty brutto (z podatkiem VAT). 
Przyjmuje się, że 1% = 1 pkt i tak zostanie przeliczona liczba uzyskanych punktów. 
Kryterium Ceny możne uzyskać max. 60,00 pkt. 
Do porównania i oceny ofert Zamawiający będzie brał pod uwagę Cenę brutto całości 
zamówienia. 
Ocena punktowa będzie wyrażona liczbą zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku. 
Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta została oceniona jako 
najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria wyboru. 
 

Okres rękojmi - Oferta z najdłuższym okresem rękojmi otrzyma maksymalnie 40 pkt.  

Pozostałe oferty proporcjonalnie mniej wg wzoru: 
 
                                                                           Rb  
                                                          R = ---------------- x 100 pkt x 40%  
                                                                          Rn  
 
R - ilość punktów dla badanej oferty w kryterium Rękojmi 
Rn - Rękojmia z najkrótszym okresem spośród złożonych oferty  
Rb - Rękojmia badanej oferty, nieodrzuconej  
 
Kryterium Rękojmi może uzyskać max. 40,00 pkt. 
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Do porównania i ocena ofert będzie dokonana w oparciu o oświadczenie wykonawcy złożone  
w druku oferty. Zamawiający informuje, że okres Rękojmi musi się mieścić w przedziale od 24 
do 72 miesięcy. Okres Rękojmi musi zostać podany w pełnych miesiącach.  
Wykonawca który zaproponuje okres Rękojmi dłuższy niż 72 miesiące, będzie miał wyliczone 
punkty jak dla okresu 72 miesięcy. 
Oferta wykonawcy który nie zaproponuje żadnego okresu Rękojmi lub zaproponowany okres 
Rękojmi będzie krótszy niż 24 miesięcy, będzie odrzucona jako niezgodna z treścią SWZ. 
 
3.Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą łączną liczbę punktów 
w skali 100 punktowej (60% cena, 40% rękojmia). 

4.Jeżeli zaoferowana cena lub ich istotne części składowe, wydają się rażąco niskie  
w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzą wątpliwości zamawiającego co do możliwości 
wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez 
zamawiającego lub wynikającymi z odrębnych przepisów, zamawiający zwraca się o udzielenie 
wyjaśnień, w tym złożenie dowodów, dotyczących wyliczenia ceny, w szczególności w zakresie: 

4.1. ooszczędności metody wykonania zamówienia, wybranych rozwiązań technicznych, 
wyjątkowo sprzyjających warunków wykonywania zamówienia dostępnych dla 
wykonawcy, oryginalności projektu wykonawcy, kosztów pracy, których wartość przyjęta 
do ustalenia ceny nie może być niższa od minimalnego wynagrodzenia za pracę albo 
minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 
października 2002r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 
2207), 

4.2. pomocy publicznej udzielonej na podstawie odrębnych przepisów,  

4.3. wynikającym z przepisów prawa pracy i przepisów o zabezpieczeniu społecznym, 
obowiązujących w miejscu, w którym realizowane jest zamówienie, 

4.4.wynikającym z przepisów prawa ochrony środowiska, 

4.5.powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy. 

5. 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 spośród tych 
ofert wybiera ofertę z najniższą ceną, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie, 
zamawiający wzywa wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie 
określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych (art. 248 pzp). 

XXIII. UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 

1. Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim 
wymaganiom określonym w niniejszej SWZ i została oceniona jako najkorzystniejsza w 
oparciu o podane w niej kryteria oceny ofert. 

2. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający poinformuje 
równocześnie wykonawców, którzy złożyli oferty, przekazując im informacje, o których 
mowa w art. 253 ust. 1 Pzp oraz udostępni je na stronie internetowej prowadzonego 
postępowania. 
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3. Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla się od 
zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, zamawiający może dokonać 
ponownego badania i oceny ofert, spośród ofert pozostałych w postępowaniu 
wykonawców albo unieważnić postępowanie. 

4. Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego, w terminie i na 
zasadach określonych w art. 308 ust. 2 i 3 Pzp. 

5. Zamawiający poinformuje Wykonawcę, któremu zostanie udzielone zamówienie, o 
miejscu i terminie zawarcia umowy. 

6. W celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego wykonawca, którego ofertę 
wybrano, składa zamawiającemu umowę regulującą współpracę tych podmiotów (w 
formie oryginału lub kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez 
wykonawcę). 

 
XXIV. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 

 
Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy 
 

 
XXV. INFORMACJA O PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIENIACH, O KTÓRYCH MOWA W ART. 
214 UST. 1 PKT 7 PZP. 

Zamawiający informuje, że nie przewiduje udzielenie zamówienia polegającego na 
powtórzeniu podobnych dostaw do zamówienia podstawowego. 

 
XXVI. ISTOTNE POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI 
UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO ORAZ WZÓR UMOWY. 
 

 

1. Zamawiający wymaga, aby wykonawca zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia 
publicznego na warunkach określonych w projekcie umowy stanowiącym załącznik do 
Specyfikacji Warunków Zamówienia. 

2. Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego, w terminie i na 
zasadach określonych w art. 308 ust. 2 i 3 Pzp. 

3. Zamawiający poinformuje Wykonawcę, któremu zostanie udzielone zamówienie, o 
miejscu i terminie zawarcia umowy. 

 

XXVII.  INFORMACJA O PODWYKONAWCACH I  INNE WYMAGANIA 

 
1. Zgodnie z art. 462 Pzp zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę w ofercie części 

zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, i podania przez 
wykonawcę nazw podwykonawców – o ile są znani.  

2. Zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia Wykonawca, podał 
nazwy, dane kontaktowe oraz przedstawicieli, Podwykonawców zaangażowanych w 
realizację zamówienia, jeżeli są już znani. 



SWZ dla zadania pn: „Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej sieci wodociągowej w miejscowości Nowy Żmigród, gmina Nowy 
Żmigród wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego podczas realizacji robót na podstawie opracowanej dokumentacji”” 

           Znak sprawy  GPGK.271.2.2022 
 

 
 

3. Wykonawca jest obowiązany zawiadomić Zamawiającego o wszelkich zmianach w 
odniesieniu do informacji, o których mowa powyżej, w trakcie realizacji zamówienia, a także 
przekazać wymagane informacje na temat nowych Podwykonawców, którym w 
późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację zamówienia. 
 

XXVIII. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH 
WYKONAWCY. 

Wykonawcom, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu 
zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez 
Zamawiającego przepisów Pzp, przysługują środki ochrony prawnej na zasadach 
przewidzianych w art. 505 – 590 Pzp. 

 
XXIX. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 
dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 
04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że: 
 administratorem Pani/Pana danych osobowych jest  Gminne Przedsiębiorstwo Gospodarki 

Komunalnej Sp.z.o.o. reprezentowane przez Prezesa Zarządu  Pana Radosława Czyrkiewicza                 
z siedzibą w Nowym Żmigrodzie  ul. Jasielska 25, 38-230 Nowy Żmigród; 

 inspektorem ochrony danych osobowych w  Gminnym Przedsiębiorstwie Gospodarki 
Komunalnej w  Nowym Żmigrodzie  jest Pan Patryk Filip 

 , kontakt: adres e-mail,  inspektorodo. gpgk@interia.pl; 
 Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu 

związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w 
formie zapytania ofertowego; 

 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona 
zostanie dokumentacja na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów. 

 Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów 
określonych powyżej, a po tym czasie przez okres archiwizacji wymagany dla danych 
kategorii danych przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa. 

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

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

dotyczących; 
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych ; 
− 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 ;   
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− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna 
Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza 
przepisy RODO; 

 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. 

XXXI. DODATKOWE POSTANOWIENIA SWZ 
 

1.OPIS CZĘŚCI ZAMÓWIENIA, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA SKŁADANIE OFERT 
CZĘŚCIOWYCH.  

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.  

2.MAKSYMALNA LICZBA WYKONAWCÓW, Z KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY ZAWRZE 
UMOWĘ RAMOWĄ, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY PRZEWIDUJE ZAWARCIE UMOWY 
RAMOWEJ. 

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.  

3.INFORMACJA O PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIENIACH, O KTÓRYCH MOWA W ART. 
214 UST. 1 PKT 7 P.Z.P.  

Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień o których mowa w art. 214 ust.1 pkt 7 
P.z.p.  

4.OPIS SPOSOBU PRZEDSTAWIANIA OFERT WARIANTOWYCH.  

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.  

5.INFORMACJE DOTYCZĄCE WALUT OBCYCH, W JAKICH MOGĄ BYĆ PROWADZONE 
ROZLICZENIA MIĘDZY ZAMAWIAJĄCYM A WYKONAWCĄ.  

W związku z wykonaniem umowy w sprawie zamówienia publicznego nie będą prowadzone 
rozliczenia w walutach obcych.  

6.POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE AUKCJI ELEKTRONICZNEJ  

Nie dotyczy postępowania.  

7.WYSOKOŚĆ ZWROTU KOSZTÓW POSTĘPOWANIA.  

Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów postępowania.  

8.INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZEPROWADZENIA PRZEZ WYKONAWCĘ WIZJI 
LOKALNEJ LUB SPRAWDZENIA PRZEZ NIEGO DOKUMENTÓW NIEZBĘDNYCH DO 
REALIZACJI ZAMÓWIENIA, O KTÓRYCH MOWA W ART. 131 UST. 2 PZP, JEŻELI 
ZAMAWIAJĄCY PRZEWIDUJE MOŻLIWOŚĆ ALBO WYMAGA ZŁOŻENIA OFERTY PO 
ODBYCIU WIZJI LOKALNEJ LUB SPRAWDZENIU TYCH DOKUMENTÓW.  

Zamawiający informuje, iż nie przewiduje możliwości wizji lokalnej oraz podpisania 
stosownego oświadczenia potwierdzającego ten fakt. 
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 XXXII. ZAŁĄCZNIKI 
 
1. Formularz ofertowy -  zał. nr 1 
2. Opis przedmiotu zamówienia  – zał. Nr 2 

 3.    Oświadczenie  składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy Pzp   - zał. nr 3  
 4.    Oświadczenia podmiotu udostępniającego zasoby – zał. nr 3.1  
5.   Wykaz usług – zał. nr 4 
6.   Wykaz osób – zał. nr 5  
7.   Oświadczenie Wykonawców wspólnych -  zał. nr 6  
8.   Oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej – zał nr 7  
9.   Wzór umowy -  zał.nr 8 

                          Zatwierdzam: 
Prezes Gminnego Przedsiębiorstwa  Gospodarki  
            Komunalnej w Nowym Żmigrodzie  
                    Radosław Czyrkiewicz  
 
 

Nowy Żmigród  dnia 30.11.2022r. 
     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Załącznik nr 1 do SWZ  

     ...............................................................  

 pieczęć wykonawcy lub wykonawców   
 ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia 

 
Gminne Przedsiębiorstwo Gospodarki  Komunalnej Sp. z.o.o. 

ul. Jasielska 25, 38-230 Nowy Żmigród woj. Podkarpackie 
 

FORMULARZ OFERTY 

Ja / My, niżej podpisany/i  ………………………………………………….……………………………………................. 
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działając w imieniu i na rzecz:  

.................................................................................................................................................... 

(pełna nazwa wykonawcy) 

.................................................................................................................................................... 

(adres siedziby wykonawcy) 

 

 REGON:                               NIP:    -    -   -   

 

Tel. …………….……… , Fax. ………………….……  e-mail:   .................................................  

1. Oświadczam ,że jako wykonawca jestem/jesteśmy (zaznaczyć właściwą opcję)*: 

 Mikroprzedsiębiorstwem 
 Małym przedsiębiorstwem 
 Średnim przedsiębiorstwem 
 Inne 
* w przypadku Wykonawców składających ofertę wspólną należy wypełnić dla każdego podmiotu osobno. 
Mikroprzedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie 
przekracza 2 milionów EUR. 
Małe przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie 
przekracza 10 milionów EUR. 
Średnie przedsiębiorstwa: przedsiębiorstwa, które nie są mikroprzedsiębiorstwami ani małymi przedsiębiorstwami i które zatrudniają 
mniej niż 250 osób i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów EUR. 

 

2. Składając ofertę w postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym  na wykonanie usługi pn.: 

Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej sieci wodociągowej w 
miejscowości Nowy Żmigród, gmina Nowy Żmigród wraz z pełnieniem nadzoru 
autorskiego podczas realizacji robót na podstawie opracowanej dokumentacji” 
Oferuję/my wykonanie przedmiotu zamówienia w pełnym rzeczowym zakresie objętym SWZ za 
następującą cenę: 

 
1/ Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej sieci wodociągowej 

Cena ofertowa netto....................... zł 
( słownie ......................................................................................................................)  
 
Cena ofertowa brutto..................... zł  
( słownie ......................................................................................................................)  
w tym obowiązujący podatek VAT w wysokości  ……… %, 
Oświadczam/y, że powyższa cena zawiera wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu umowy, 
zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w SWZ. 
 
 
2/ Pełnienie nadzoru autorskiego podczas realizacji robót budowlanych  na 
podstawie opracowanej dokumentacji” 
Cena ofertowa netto....................... zł 
( słownie ......................................................................................................................)  
 
Cena ofertowa brutto..................... zł  
( słownie ......................................................................................................................)  
w tym obowiązujący podatek VAT w wysokości ………. %, 
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Oświadczam/y, że powyższa cena zawiera wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu umowy, 
zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w SWZ. 
 

Razem brutto pkt 1 i 2 ……………………………………………….- Kryterium oceny ofert 
 
Okres rękojmi …………… (min. 24 miesiące max. 72 miesiące) – Kryterium oceny ofert 
 
3. Termin wykonania zamówienia:  
       Termin wykonania przedmiotu umowy:  8 miesięcy od dnia podpisania umowy . 
4. Oświadczam/y, że zapoznałem/liśmy się z treścią projektu umowy (załącznikdo SWZ)  
       i akceptuje/my jego treść.  
5. W przypadku wybrania mojej oferty, zobowiązuję się do zawarcia umowy w miejscu i terminie wskazanym 

przez Zamawiającego. Oświadczam/y, iż jestem/śmy świadomy/mi, że niestawienie się w wyznaczonym 
terminie będzie traktowane jako uchylenie się od zawarcia umowy  
w sprawie zamówienia publicznego.  

6. Oświadczam/y, że uważam/y się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w SWZ, tj. 30 dni od 
upływu terminu składania ofert, tj. do 13.01.2023r. 

7. Oświadczam/y, że: 
Nie  zamierzam/y zlecać wykonania części prac  podwykonawcom* 
Zamierzam/y  zlecić podwykonawcom wykonanie następującego zakresu prac*: 

L.p. Części zamówienia - zakres robót, jakie Wykonawca 
zamierza powierzyć podwykonawcom 

 
Firma (nazwa) podwykonawcy  

1.   

2.   

3.   

 
8. Oświadczam/y, że wybór oferty:  

nie będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego* 
będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego*. 
i w tym zakresie wskazujemy nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie 
prowadzić do jego powstania, oraz wskazujemy jego wartość bez kwoty podatku: 
……………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………….. 

9. Ofertę składam/y na  ……. kolejno ponumerowanych stronach. 

10. Dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa zawarte są na stronach oferty o numerach od …… 

do ……… .* 

11. Załącznikami do niniejszej oferty są: 

……………………………………………………………………………………………………………… 

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

*niepotrzebne przekreślić 

** 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). 

 
                                                            …………………………………………………………………………………….. 

     Data; kwalifikowany podpis elektroniczny lub podpis  
                                                                              zaufany lub podpis osobisty  
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Załącznik nr 3 do SWZ  

Wykonawca: 
…………………………………… 
(pełna nazwa/firma, adres, w 
zależności od podmiotu: NIP/PESEL, 
KRS/CEiDG) 

reprezentowany przez: 
…………………………………… 
(imię, nazwisko, 
stanowisko/podstawa do  
reprezentacji) 
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Oświadczenia wykonawcy/wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie 
zamówienia 

UWZGLĘDNIAJĄCE PRZESŁANKI WYKLUCZENIA Z ART. 7 UST. 1 USTAWY O 
SZCZEGÓLNYCH ROZWIĄZANIACH W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA WSPIERANIU 

AGRESJI NA UKRAINĘ ORAZ SŁUŻĄCYCH OCHRONIE BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO 

składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy Pzp  

 
 

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 
 pn. „Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej sieci wodociągowej w 
miejscowości Nowy Żmigród, gmina Nowy Żmigród wraz z pełnieniem nadzoru 

autorskiego podczas realizacji robót na podstawie opracowanej dokumentacji” 
oświadczam, co następuje: 

 
OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE PODSTAW WYKLUCZENIA: 

 
1. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie  

art. 108 ust. 1 ustawy Pzp. 
2.  [UWAGA: zastosować, gdy zachodzą przesłanki wykluczenia z art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 

5 ustawy Pzp, a wykonawca korzysta z procedury samooczyszczenia, o której mowa w 
art. 110 ust. 2 ustawy Pzp]  
Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania 
na podstawie art. …………. ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę 
wykluczenia spośród wymienionych w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 5 lub art. 109 ust. 1 pkt 2-5 
i 7-10 ustawy Pzp). Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na 
podstawie art. 110 ust. 2 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze i 
zapobiegawcze…………………………………………………………………(*wypełnić jeżeli dotyczy) 

3. Oświadczam, że nie zachodzą w stosunku do mnie przesłanki wykluczenia z 
postępowania na podstawie art.  7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o 
szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę 
oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. poz. 835)1.  

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU: 
 

                                                           
1 Zgodnie z treścią art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu 
agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, zwanej dalej „ustawą”, z postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego lub konkursu prowadzonego na podstawie ustawy Pzp wyklucza się: 
1) wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 
269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym 
mowa w art. 1 pkt 3 ustawy; 
2) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o 
przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach 
określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem 
rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o 
zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy; 
3) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 
1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106), jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 
765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został 
wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 
ustawy. 
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Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego 
w  ogłoszeniu o zamówieniu oraz specyfikacji warunków zamówienia.  
 
[UWAGA: stosuje tylko wykonawca/ wykonawca wspólnie ubiegający się o zamówienie, który 
polega na zdolnościach lub sytuacji  podmiotów udostepniających zasoby, a jednocześnie 
samodzielnie w pewnym zakresie wykazuje spełnianie warunków] 
Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego 
w  ogłoszeniu o zamówieniu oraz specyfikacji warunków zamówienia  
w  następującym zakresie: (*wypełnić jeżeli dotyczy) 
 …………..…………………………………………..…………………………………………………………………………... 

 
INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZDOLNOŚCIACH LUB SYTUACJI 
PODMIOTÓW UDOSTEPNIAJĄCYCH ZASOBY:  

Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, 
określonych przez zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu oraz specyfikacji warunków 
zamówienia, polegam na zdolnościach lub sytuacji następującego/ych podmiotu/ów 
udostępniających zasoby: (*wypełnić jeżeli dotyczy) 
 

(wskazać nazwę/y podmiotu/ów) 

…………………………………………..……………………………………………… 

 w następującym zakresie: ……………………………………………………………………. 

(określić odpowiedni zakres udostępnianych zasobów dla wskazanego podmiotu).  
 
 
OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI: 

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne  
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji 
wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.  

INFORMACJA DOTYCZĄCA DOSTĘPU DO PODMIOTOWYCH ŚRODKÓW DOWODOWYCH: 

Wskazuję następujące podmiotowe środki dowodowe, które można uzyskać za pomocą 
bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, oraz dane umożliwiające dostęp do tych 
środków: (*wypełnić jeżeli dotyczy) 
1) ...................................................................................................................................................... 
(wskazać podmiotowy środek dowodowy, adres internetowy, wydający urząd lub organ, 
dokładne dane referencyjne dokumentacji) 
2) ....................................................................................................................................................... 
(wskazać podmiotowy środek dowodowy, adres internetowy, wydający urząd lub organ, 
dokładne dane referencyjne dokumentacji) 
 
      ……………………..…………………………. 

  Data; kwalifikowany podpis elektroniczny lub podpis zaufany lub podpis osobisty  
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Załącznik nr 3.1 do SWZ 
Podmiot: 
…………………………………… 
(pełna nazwa/firma, adres, w 
zależności od podmiotu: NIP/PESEL, 
KRS/CEiDG) 

reprezentowany przez: 
…………………………………… 
(imię, nazwisko, 
stanowisko/podstawa do  
reprezentacji) 
 

Oświadczenia podmiotu udostępniającego zasoby 
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UWZGLĘDNIAJĄCE PRZESŁANKI WYKLUCZENIA Z ART. 7 UST. 1 USTAWY O 
SZCZEGÓLNYCH ROZWIĄZANIACH W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA WSPIERANIU 

AGRESJI NA UKRAINĘ ORAZ SŁUŻĄCYCH OCHRONIE BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO 

składane na podstawie art. 125 ust. 5 ustawy Pzp 

 
Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 

pn. „Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej sieci wodociągowej w 
miejscowości Nowy Żmigród, gmina Nowy Żmigród wraz z pełnieniem nadzoru 

autorskiego podczas realizacji robót na podstawie opracowanej dokumentacji” 
oświadczam, co następuje: 

 

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE PODSTAW WYKLUCZENIA: 

1. Oświadczam, że nie zachodzą w stosunku do mnie przesłanki wykluczenia z 
postępowania na podstawie  art. 108 ust 1 ustawy Pzp. 

2. Oświadczam, że nie zachodzą w stosunku do mnie przesłanki wykluczenia z 
postępowania na podstawie art.  7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o 
szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na 
Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. poz. 835)2.  

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU: 

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego 
w    w  ogłoszeniu o zamówieniu oraz specyfikacji warunków zamówienia w  następującym 
zakresie: …………………………………………………………………………………  

……..…………………………………………………..…………………………………………................. 
 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI: 

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne  
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji 
wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.  

INFORMACJA DOTYCZĄCA DOSTĘPU DO PODMIOTOWYCH ŚRODKÓW DOWODOWYCH: 

Wskazuję następujące podmiotowe środki dowodowe, które można uzyskać za pomocą 
bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, oraz dane umożliwiające dostęp do tych 
środków:      (* wypełnić jeżeli dotyczy) 

1) ...................................................................................................................................................... 
(wskazać podmiotowy środek dowodowy, adres internetowy, wydający urząd lub organ, 
dokładne dane referencyjne dokumentacji) 
2) ....................................................................................................................................................... 
                                                           
2 Zgodnie z treścią art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę 
oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego,  zwanej dalej „ustawą”, z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu 
prowadzonego na podstawie ustawy Pzp wyklucza się: 
1) wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego 
na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy; 
2) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu 
pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i 
rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na 
podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy; 
3) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o 
rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106), jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 
269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w 
sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy. 
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(wskazać podmiotowy środek dowodowy, adres internetowy, wydający urząd lub organ, 
dokładne dane referencyjne dokumentacji) 
 

      ………………………………………. 

  Data; kwalifikowany podpis elektroniczny lub podpis zaufany lub podpis osobisty  

                                                                                                                        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Załącznik nr 4 do SWZ 
 

 
Wykaz usług 

 
 

Nazwa Wykonawcy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
 
Adres Wykonawcy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
 
Nawiązując do złożonej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 
prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pod nazwą: 
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Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej sieci wodociągowej w 
miejscowości Nowy Żmigród, gmina Nowy Żmigród wraz z pełnieniem nadzoru 
autorskiego podczas realizacji robót na podstawie opracowanej dokumentacji 

 
na potwierdzenie spełnienia  warunku udziału w postępowaniu, w szczególności: dotyczące 
niezbędnej wiedzy i doświadczenia w zakresie usług , przedstawiam poniższy wykaz : 

Podmiot na rzecz którego usługi 
zostały wykonane  

(nazwa i adres podmiotu) 

 

Zakres prac projektowych  
(należy wskazać szczegółowo wykonaną pracę,  

z uwzględnieniem  
dział XXIV pkt 24.4.1. SWZ) 

 

Czas realizacji 

początek 
 

koniec 
 

01 03 04 05 

  
 

  

    

 
 
Na potwierdzenie powyższego załączamy wymagane dokumenty ( np. referencje). 
 
 

                                                            ........................................................................... 
       Data; kwalifikowany podpis elektroniczny lub 

podpis zaufany lub podpis osobisty 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Załącznik nr 5 do swz 
 

 
Wykaz osób  

 
 

Nazwa Wykonawcy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
 
Adres Wykonawcy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
 
Nawiązując do złożonej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 
prowadzonym w trybie podstawowym na zadanie pod nazwą: 



SWZ dla zadania pn: „Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej sieci wodociągowej w miejscowości Nowy Żmigród, gmina Nowy 
Żmigród wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego podczas realizacji robót na podstawie opracowanej dokumentacji”” 

           Znak sprawy  GPGK.271.2.2022 
 

 
 

Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej sieci wodociągowej w 
miejscowości Nowy Żmigród, gmina Nowy Żmigród wraz z pełnieniem nadzoru 
autorskiego podczas realizacji robót na podstawie opracowanej dokumentacji 
 
Oświadczam (-y), że skierujemy do realizacji zamówienia publicznego następującą osobę/osoby: 

Lp. Imię i Nazwisko 
Kwalifikacje zawodowe  

(należy wskazać: posiadane uprawnienia  
- zgodnie z postawieniami SWZ ) 

Informacja  
o podstawie do 
dysponowania 

wskazaną osobą 

01 02 03 04 

1. 
   

2. 
   

3. 
   

 
                                                            ........................................................................... 

       Data; kwalifikowany podpis elektroniczny lub 
podpis zaufany lub podpis osobisty 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Załącznik nr 6 do SWZ 

 
Oświadczenie 

Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia 
z art. 117 ust. 4 ustawy Pzp 

 
 

W związku ze złożeniem oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publiczne prowadzone w 
trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji na wykonanie usługi pn.: „Opracowanie 
dokumentacji projektowo-kosztorysowej sieci wodociągowej w miejscowości Nowy 



SWZ dla zadania pn: „Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej sieci wodociągowej w miejscowości Nowy Żmigród, gmina Nowy 
Żmigród wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego podczas realizacji robót na podstawie opracowanej dokumentacji”” 

           Znak sprawy  GPGK.271.2.2022 
 

 
 

Żmigród, gmina Nowy Żmigród wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego podczas 
realizacji robót na podstawie opracowanej dokumentacji” 
w nawiązaniu do art. 117 ust. 4 ustawy Pzp  

__________________________________________________________________________________________________________________ 

działając w imieniu i na rzecz  

___________________________________________________________________________________________________________________ 

My, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego: 

Pełna nazwa 
Wykonawcy 

Siedziba 
(ulica, miejscowość) 

NIP Osoby uprawnione do 
Reprezentacji 

    

    

    

Niniejszym oświadczamy, że: 

1. Warunek dotyczący kwalifikacji zawodowych opisany w pkt. ……. SWZ spełnia/ają  
w naszym imieniu Wykonawca/y: 

Pełna nazwa 
Wykonawcy 

Siedziba 
(ulica, miejscowość) 

Roboty budowlane, dostawy, usługi, które będą 
wykonywane przez Wykonawcę 

   

   

   

   

 

2. Warunek dotyczący doświadczenia opisany w pkt. ……. SWZ spełnia/ją w naszym imieniu 
Wykonawca/y: 

Pełna nazwa Wykonawcy Siedziba 
(ulica, miejscowość) 

Roboty budowlane, dostawy, usługi, które będą 
wykonywane przez Wykonawcę 

   

   

   

 

                                                            ........................................................................... 
       Data; kwalifikowany podpis elektroniczny lub 

podpis zaufany lub podpis osobisty 



SWZ dla zadania pn: „Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej sieci wodociągowej w miejscowości Nowy Żmigród, gmina Nowy 
Żmigród wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego podczas realizacji robót na podstawie opracowanej dokumentacji”” 

           Znak sprawy  GPGK.271.2.2022 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Załącznik nr 7 do SWZ 
 

 
Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności* 

do tej samej grupy kapitałowej 
 
 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest  
„Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej sieci wodociągowej w 
miejscowości Nowy Żmigród, gmina Nowy Żmigród wraz z pełnieniem nadzoru 
autorskiego podczas realizacji robót na podstawie opracowanej dokumentacji” 
 
Ja/My niżej podpisany/i 



SWZ dla zadania pn: „Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej sieci wodociągowej w miejscowości Nowy Żmigród, gmina Nowy 
Żmigród wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego podczas realizacji robót na podstawie opracowanej dokumentacji”” 

           Znak sprawy  GPGK.271.2.2022 
 

 
 

 
1. …………………………………………………………………… 

2. …………………………………………………………………... 

działając w imieniu i na rzecz 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

/nazwa (firma) dokładny adres Wykonawcy/ /w przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie 
podać nazwy (firm) i dokładne adresy Wszystkich podmiotów składających ofertę wspólną/ 
 
 oświadczam, że Wykonawca, którego reprezentuję nie przynależy do grupy kapitałowej  
w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t.j. Dz. U.  
z 2021r., poz. 275) z innym wykonawcą, który złożył ofertę w przedmiotowym postępowaniu* 
 oświadczam, że Wykonawca, którego reprezentuję przynależy do grupy kapitałowej  
w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t.j. Dz. U.  
z 2021r., poz. 275) wraz z wykonawcą, który złożył ofertę w przedmiotowym postępowaniu  tj. (podać nazwę i 
adres)*:…………………….……………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………...** 
* należy skreślić niepotrzebną treść,  
**wraz ze złożeniem oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca przedkłada dokumenty lub 
informacje potwierdzające przygotowanie oferty lub oferty częściowej niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej 
samej grupy kapitałowej. 
Dokument może być przekazany: 

(1) w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez wykonawcę lub  

(2) jako cyfrowe odwzorowanie dokumentu, który został sporządzony w postaci papierowej  
i opatrzony własnoręcznym podpisem potwierdzając zgodność odwzorowania cyfrowego  
z dokumentem w postaci papierowej; cyfrowe odwzorowanie dokumentu (elektroniczna kopia dokumentu, który został 
sporządzony w postaci papierowej i opatrzony własnoręcznym podpisem)jest opatrywane kwalifikowanym podpisem 
elektronicznym przez wykonawcę lub przez notariusza. 

                                                       ........................................................................... 
       Data; kwalifikowany podpis elektroniczny lub 

podpis zaufany lub podpis osobisty 
 
 

                           


