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1.

NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

PODHALAŃSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNALNE SPÓŁKA Z O.O.
Al. Tysiąclecia 35 A, 34 – 400 Nowy Targ
Tel. 18 264 07 77,
adres poczty elektronicznej Zamawiającego: przetargi@ppkpodhale.pl
Adres strony internetowej Zamawiającego, na której jest prowadzone postępowanie i na
której będą dostępne wszelkie dokumenty związane z prowadzoną procedurą:
https://miniportal.uzp.gov.pl/
https://ppkpodhale.pl/inwestycje/zamowienia-publiczne
2.

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”, informujemy, że:
1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Podhalańskie Przedsiębiorstwo
Komunalne Sp. z o.o. 34-400 Nowy Targ, al. Tysiąclecia 35A, wpisaną do Krajowego
Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w
Krakowie, Wydział XII Gospodarczy pod numerem KRS 0000172849, NIP 735-25-32366, REGON 492916321;
2. inspektorem ochrony danych osobowych w Podhalańskim Przedsiębiorstwie
Komunalnym Sp. z o.o. jest Katarzyna Dzikowska, kontakt: iod@ppkpodhale.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, o którym
mowa powyżej, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego;
4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym
udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust.
3 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r.
poz. 2019 z późn. zm.);
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp,
przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli
czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas
trwania umowy;
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 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
−
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.
1.

2.
3.

4.

5.
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7.
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3. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Postępowanie jest prowadzone w trybie podstawowym, z fakultatywnymi
negocjacjami, o wartości szacunkowej poniżej progów unijnych, na podstawie art. 275
ust. 2 ustawy Pzp.
Zamawiający informuje, iż nie przewiduje ograniczenia liczby Wykonawców, których
zaprosi do negocjacji.
W przypadku podjęcia decyzji o prowadzeniu negocjacji w pierwszym kroku
Zamawiający poinformuje równocześnie wszystkich Wykonawców, którzy złożyli
oferty, o Wykonawcach:
1) których oferty nie zostały odrzucone, oraz punktacji przyznanej ofertom w każdym
kryterium oceny ofert i łącznej punktacji,
2) których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.
Zamawiający w zaproszeniu do negocjacji wskaże miejsce, termin i sposób
prowadzenia negocjacji. Zamawiający będzie prowadził negocjacje w celu ulepszenia
treści ofert z zaproszonymi wykonawcami, w ramach kryteriów oceny ofert opisanych
w niniejszej SWZ.
Prowadzone negocjacje mają poufny charakter. Żadna ze stron nie może, bez zgody
drugiej strony, ujawniać informacji technicznych i handlowych związanych z
negocjacjami. Zgoda jest udzielana w odniesieniu do konkretnych informacji i przed ich
ujawnieniem.
Po zakończeniu negocjacji ze wszystkimi Wykonawcami, Zamawiający informuje o tym
fakcie uczestników negocjacji oraz zaprasza ich do składania ofert dodatkowych.
Zaproszenie do złożenia ofert dodatkowych będzie zawierać co najmniej:
1) nazwę oraz adres Zamawiającego, numer telefonu, adres poczty elektronicznej oraz
strony internetowej prowadzonego postępowania,
2) sposób i termin składania ofert dodatkowych oraz język lub języki, w jakich muszą
one być sporządzone, oraz termin otwarcia tych ofert.
Wykonawca może złożyć ofertę dodatkową, która zawiera nowe propozycje w zakresie
treści oferty podlegających ocenie w ramach kryteriów oceny ofert wskazanych przez
Zamawiającego w zaproszeniu do negocjacji.

9. Oferta dodatkowa nie może być mniej korzystna w żadnym z kryteriów oceny ofert
wskazanych w zaproszeniu do negocjacji niż oferta złożona w odpowiedzi na ogłoszenie
o zamówieniu.
10. Oferta przestaje wiązać Wykonawcę w zakresie, w jakim złoży on ofertę dodatkową
zawierającą korzystniejsze propozycje w ramach każdego z kryteriów oceny ofert
wskazanych w zaproszeniu do negocjacji.
11. Oferta dodatkowa, która jest mniej korzystna w którymkolwiek z kryteriów oceny
ofert wskazanych w zaproszeniu do negocjacji niż oferta złożona w odpowiedzi na
ogłoszenie o zamówieniu, podlega odrzuceniu.
12. Zgodnie z art. 310 pkt 1 ustawy Pzp Zamawiający przewiduje możliwość
unieważnienia przedmiotowego postępowania, jeżeli środki, które Zamawiający
zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu
przyznane.
1.

2.

3.

4.

5.
6.
7.
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4. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Przedmiotem zamówienia jest przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w
Maniowach o projektowanej przepustowości Qśrd = 920 m3/d, RLM = 3850, polegająca
na zwiększeniu przepustowości oraz usprawnieniu technologii oczyszczania, zgodnie z
projektem budowlanym zatwierdzonym decyzją znak: BA.6740.1.151.2020.MMB z
dnia 17.04.2020 r. i projektem wykonawczym oraz uzyskanie w imieniu Zamawiającego
pozwolenia na użytkowanie.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określony został w opisie przedmiotu
zamówienia stanowiącym załącznik do niniejszej SWZ oraz w dokumentacji
projektowej.
Nazwy i kody określone we Wspólnym Słowniku Zamówień CPV:
- 45200000 – 9 – Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów
budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
- 45100000 – 8 – Przygotowanie terenu pod budowę
- 45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach
- 45400000 – 1 – Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Powody niedokonania
podziału zamówienia na części.
Podział na części przyczyniłby się do nadmiernych trudności technicznych, zaistniałaby
tez potrzeba skoordynowania działań różnych wykonawców realizujących
poszczególne części zamówienia co w konsekwencji mogłoby poważnie zagrozić
właściwemu wykonaniu zamówienia.
Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1
pkt. 7 i 8 ustawy Pzp.
Zamawiający wymaga udzielenia przez Wykonawcę 5 letniego okresu gwarancji na
wykonane roboty w ramach przedmiotu zamówienia.
Zamawiający zakłada udzielenie przez Wykonawcę co najmniej 3 letniego okresu
rękojmi za wady na wykonane roboty w ramach przedmiotu zamówienia, który to
okres może zostać przez Wykonawcę wydłużony o maksymalny punktowany okres 2
lat1.

Oferty zawierające okres dłuższy niż 5 lat będą punktowane jak oferty przedstawiające pięcioletni okres rękojmi za wady

8. Bieg okresu gwarancji i rękojmi rozpocznie się w dniu następnym po podpisaniu przez
strony protokołu odbioru końcowego przedmiotu umowy i przejęcia całości robót
przez Zamawiającego.
9. Wykonawca odpowiada przed Zamawiającym za wady przedmiotu umowy ujawnione
w okresie rękojmi i gwarancji lub stwierdzone w toku czynności odbiorowych.
10. Szczegółowy zakres robót opisany został w dokumentacji projektowej oraz w
Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót (dalej STWiOR), stanowiącej
załącznik do niniejszej SWZ.
11. Przedmiar Robót został zamieszczony jako element pomocniczy z zastrzeżeniem, że
ma on jedynie charakter poglądowy i informacyjny oraz należy go traktować w sposób
pomocniczy do dokumentacji projektowej i STWiOR, przy określeniu rzeczywistego
zakresu robót składających się na przedmiot zamówienia.
12. Brak ujęcia w Przedmiarze Robót, robót ujętych w projektach budowlanych lub
różnice w ilościach robót do wykonania ujętych w Przedmiarze Robót w stosunku do
projektu budowlanego oraz różniące się technologie realizacji prac założone w
Przedmiarze Robót w stosunku do projektu budowlanego nie stanowią podstawy do
zmiany ceny ryczałtowej.
13. Zamawiający informuje, iż nie przewiduje przeprowadzenia wizji lokalnej lub
sprawdzenia dokumentów dotyczących zamówienia jakie znajdują się w dyspozycji
Zamawiającego, a jakie będą udostępniane podmiotom zgłaszającym chęć udziału w
postępowaniu.
1.

2.

3.

4.

5. ZASADA OCENY ROZWIĄZAŃ RÓWNOWAŻNYCH.
Przedmiot zamówienia został opisany zgodnie z art. 99 ustawy Pzp, jednakże
Zamawiający informuje, że ilekroć w opisie przedmiotu zamówienia, w dokumentacji
projektowej, służącej do opisu przedmiotu zamówienia, SWZ lub załącznikach do SWZ,
przedmiot zamówienia został opisany ze wskazaniem znaków towarowych, patentów
lub pochodzenia, źródła lub szczególnych procesów, które charakteryzują produkty lub
usługi dostarczane przez konkretnego Wykonawcę, Zamawiający dopuszcza
rozwiązania równoważne. Dotyczą one wszystkich elementów/składników opisu
przedmiotu zamówienia w niniejszym postępowaniu, które są wymagane od
Wykonawcy. Zamawiający przygotowując opis przedmiotu zamówienia w niniejszym
postępowaniu wskazał wszystkie znane mu przypadki i w każdym z nich podał zasady
oceny rozwiązań równoważnych.
Zasady oceny rozwiązań równoważnych w niniejszym postępowaniu obejmuje zakres
badania i oceny ofert, gdzie niewypełnienie wszystkich elementów tego opisu może
być podstawą do odrzucenia oferty zgodnie z art. 226 ust. 1 pkt. 5 ustawy Pzp.
Podobna zasada obowiązuje w przypadkach, gdy w opisie przedmiotu zamówienia
zostały powadzone odniesienia do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat,
specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art.
101 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy Pzp.
Oferowanie rozwiązań równoważnych do wskazanych w opisie przedmiotu
zamówienia wymaga dodatkowo wykazania, że oferowane rozwiązanie równoważne
jest o parametrach techniczno - eksploatacyjno - użytkowych nie gorszych, niż
wymagane przez Zamawiającego. Ciężar wykazania spełnienia tych wymagań leży po
stronie Wykonawcy w składanej ofercie lub jeżeli ten przypadek ma miejsce w trakcie
realizacji umowy - w chwili zaistnienia konieczności dokonania takiej zmiany.

5. W przypadku zastosowania zasad wskazanych powyżej w trakcie realizacji umowy,
mogą one wystąpić pod warunkiem, że zmiany te nie będą wpływać na oferowany w
ofercie przedmiot zamówienia i efekt zakreślony niniejszą SWZ. Mogą to być także
przypadki korzystne dla Zamawiającego. Obowiązkiem strony wnoszącej o takie
rozwiązanie równoważne (w trakcie realizacji zamówienia Zamawiający lub
Wykonawca) wymagane jest uzasadnienie tego przypadku w formie pisemnej. Nie
mogą one jednak zmienić istotnych elementów oferty czy umowy, przykładowo:
wydłużenia terminu realizacji, podwyższenia wynagrodzenia, zmianę harmonogramu
realizacji w stosunku do tego wymaganego zapisami SWZ.
6. Wykazanie, że oferowane przez Wykonawcę rozwiązania spełniają wymagania
określone przez Zamawiającego musi nastąpić w złożonej ofercie z podaniem
szczegółowych parametrów zaproponowanych materiałów i urządzeń oraz
udowodnienia okoliczności wynikających z wcześniejszych zapisów. Stosowanie
powyższych rozwiązań równoważnych dotyczy także przypadków, gdy w opisie
przedmiotu zamówienia wskutek jakiegoś niedopatrzenia pojawiły się wskazania, o
których mowa powyżej.
6.

PODWYKONAWSTWO

1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy
(podwykonawcom).
2. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę
kluczowych części zamówienia.
3. Zamawiający wymaga, aby w przypadku powierzenia części zamówienia
podwykonawcom, Wykonawca wskazał w ofercie części zamówienia, których
wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom oraz podał (o ile są mu wiadome na
tym etapie) nazwy (firmy) tych podwykonawców.
7. INNE POSTANOWIENIA
1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych oraz w postaci
katalogów elektronicznych.
2. Wymagania związane 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 1974r. - Kodeks pracy (Dz.U. z 2020 r. poz. 1320 z
późn. zm.) obejmują osoby, które wykonywać będą bezpośrednio czynności
związane z wykonywaniem robót, czyli pracowników fizycznych, wymóg ten nie
dotyczy m.in. osób kierujących robotami budowlanymi.
3. Szczegółowy sposób weryfikacji zatrudnienia osób, o których mowa w art. 95 ust.
1 ustawy PZP, uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez
Wykonawcę wymagań, związanych z zatrudnieniem osób, o których mowa w art.
95 ust. 1 ustawy PZP, oraz sankcji z tytułu niespełnienia tych wymagań zawarte są
we wzorze umowy.
4. Zamawiający nie określa dodatkowych wymagań związanych z zatrudnianiem
osób, o których mowa w art. 96 ust. 2 pkt 2 ustawy Pzp.
5. Zamawiający nie zastrzega możliwości ubiegania się o udzielenie zamówienia
wyłącznie przez wykonawców, o których mowa w art. 94 ustawy Pzp.

6. Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą prowadzone będą w złotych
polskich (PLN) z dokładnością do 1 grosza. Zamawiający nie przewiduje rozliczeń z
Wykonawcą w walutach obcych.
7. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
8. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
9. Zamawiający nie przewiduje w postępowaniu aukcji elektronicznej.
10. Zamawiający nie przewiduje skorzystania z prawa opcji.
11. Wykonawca, przed podpisaniem umowy przedstawi Zamawiającemu kopię polisy
ubezpieczeniowej
12. Umowa, która zawarta zostanie na realizację przedmiotu zamówienia będzie
umową ryczałtową na podstawie wyboru najkorzystniejszej oferty, której cena
wynika z przedstawionej przez Wykonawcę oferty.
13. Wszystkie materiały zastosowane do realizacji robót powinny odpowiadać co do
jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w
budownictwie, określonym w art. 10 ustawy Prawo budowlane, wymaganiom
przedmiaru robót, wymaganiom SWZ i przyjętym w ofercie rozwiązaniom
technicznym. Na każde żądanie Zamawiającego (Inspektora Nadzoru) Wykonawca
zobowiązany jest okazać w stosunku do wskazanych materiałów: certyfikat lub
znak bezpieczeństwa, deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą
lub aprobatą techniczną.
8. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA.
Wymagany termin zakończenia robót: Termin wykonania zamówienia do 31 marca
2023 roku z zachowaniem następującego harmonogramu:
- zadanie określone w pkt. 1.1) OPZ wykonać należy w terminie do 30.08.2022 roku
- zadania wskazane w pkt. 1.2) OPZ wykonać należy do 31.03.2023 roku
9.

WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU I PODSTAWY WYKLUCZENIA.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają
wykluczenia na zasadach określonych w pkt. 10 SWZ, oraz spełniają określone przez
Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu.
2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki
dotyczące:
Warunki dotyczą

Określenie warunku udziału w postępowaniu

1

zdolności do występowania
w obrocie gospodarczym:

Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.

2

uprawnień do prowadzenia
określonej działalności
gospodarczej lub
zawodowej, o ile wynika to
z odrębnych przepisów

Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.

3

sytuacji ekonomicznej lub
finansowej

Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie

4

zdolności technicznej lub
zawodowej

1. Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że w okresie
ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli

okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie,
wykonał należycie co najmniej jedną robotę budowlaną gdzie
przedmiotem były roboty budowlane polegające na budowie,
przebudowie lub rozbudowie oczyszczalni ścieków o wartości
robót minimum 3 000 000,00 PLN netto (słownie: trzy miliony
złotych 00/100), o przepustowości co najmniej Qdśr 500 m3/d
oraz potwierdzi dowodami, że roboty budowlane zostały
wykonane należycie, w szczególności poda informację, że roboty
zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i
prawidłowo ukończone.
2. Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że będzie
dysponował na czas realizacji przedmiotu zamówienia, osobami
zdolnymi do wykonania przedmiotu zamówienia, tj.:
a) osobą na stanowisko Kierownika Budowy posiadającą
wykształcenie techniczne oraz uprawnienia budowlane do
kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w
specjalności konstrukcyjno-budowlanej lub odpowiadające im
ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na
podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, co najmniej 2
letnie doświadczenie zawodowe na stanowisku Kierownika
Budowy, w tym przy budowie, rozbudowie bądź modernizacji
minimum 1 oczyszczalni ścieków, o przepustowości co najmniej
Qdśr 500 m³/d.
b) osobą na stanowisko Kierownika Robót Instalacyjnych,
posiadającą wykształcenie techniczne oraz uprawnienia do
kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w
specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i
kanalizacyjnych lub odpowiadające im ważne uprawnienia
budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej
obowiązujących przepisów, posiadającą co najmniej 2 letnie
doświadczenie na stanowisku Kierownika Budowy lub
Kierownika Robót Instalacyjnych.
c) osobą na stanowisko Kierownika Robót Elektrycznych,
posiadającą wykształcenie techniczne oraz uprawnienia do
kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w
specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń
elektrycznych i elektroenergetycznych lub odpowiadające im
ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na
podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, posiadającą co
najmniej 2 letnie doświadczenie zawodowe na stanowisku
Kierownika Budowy lub Kierownika Robót Elektrycznych,
d) osobą na stanowisku Automatyka (AKPiA) posiadającą
wykształcenie techniczne oraz uprawnienia do kierowania
robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i
elektroenergetycznych lub odpowiadające im ważne
uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie
wcześniej obowiązujących przepisów, posiadającą co najmniej 2
letnie doświadczenie zawodowe w tym doświadczenie w
realizacji inwestycji, której przedmiotem była budowa,

rozbudowa lub modernizacja oczyszczalni ścieków na stanowisku
Automatyka;
e)
osobą na stanowisku Technologa / Kierownika Rozruchu
posiadającą co najmniej 2 letnie doświadczenie zawodowe na
stanowisku technologa oczyszczalni ścieków o przepustowości co
najmniej Qśrd 500 m³/d lub doświadczenie na stanowisku
technologa rozruchu związane z co najmniej jednym rozruchem
technologicznym oczyszczalni ścieków mechaniczno –
biologicznej, o przepustowości co najmniej Qśrd 500 m³/d,
Uwaga:
- Zamawiający dopuszcza możliwość łączenia funkcji określonych
w pkt. c i d
- W przypadku wykazania w wykazie osoby lub osób, które
udostępni inny podmiot, Wykonawca do wykazu załącza pisemne
zobowiązanie do udostępnienia danej osoby, wystawione przez
podmiot udostępniający.
- Osoby wskazane na powyższe stanowiska powinny posiadać
znajomość języka polskiego w stopniu umożliwiającym
swobodne porozumiewanie się w mowie i piśmie bądź
dysponować własnym staraniem i na własny koszt osobą
zapewniającą stałe i biegłe tłumaczenie na język polski;
- Okresy wyrażone w latach liczy się wstecz od dnia w którym
upływa termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do
udziału w postępowaniu
- Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie
dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia.
- Jeżeli w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie
Zamówień Publicznych, Narodowy Bank Polski nie publikuje
średniego kursu danej waluty, za podstawę przeliczenia
przyjmuje się średni kurs waluty publikowany pierwszego dnia,
po dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie
Zamówień Publicznych, w którym zostanie on opublikowany.

3. Zamawiający, w stosunku do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia, w odniesieniu do warunku dotyczącego zdolności technicznej lub
zawodowej – dopuszcza łączne spełnianie warunku przez Wykonawców.
4. 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.
10. PODSTAWY WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA.
1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawców, w stosunku do
których zachodzi którakolwiek z okoliczności wskazanych:
1)
w art. 108 ust. 1 ustawy Pzp;
2)
w art. 109 ust. 1 pkt. 5 ustawy Pzp, tj.:
pkt 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 zamówienia, co
zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych dowodów.
2. Wykluczenie Wykonawcy następuje zgodnie z art. 111 ustawy Pzp.
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11. OŚWIADCZENIA I DOKUMENTY, JAKIE ZOBOWIĄZANI SĄ DOSTARCZYĆ
WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU
W POSTĘPOWANIU ORAZ WYKAZANIA BRAKU PODSTAW WYKLUCZENIA
(PODMIOTOWE ŚRODKI DOWODOWE).
Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert
oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz o braku podstaw
do wykluczenia z postępowania – zgodnie z załącznikiem nr 2 do SWZ ;
Informacje zawarte w oświadczeniu, o którym mowa w pkt 1 stanowią wstępne
potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału
w postępowaniu.
Zamawiający wzywa wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do
złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania,
podmiotowych środków dowodowych, jeżeli wymagał ich złożenia w ogłoszeniu o
zamówieniu lub dokumentach zamówienia, aktualnych na dzień złożenia
podmiotowych środków dowodowych.
Podmiotowe środki dowodowe wymagane od wykonawcy obejmują:
1) Oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku
przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16
lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2019 r. poz. 369),
z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek
o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o
przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub
informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub
wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego
wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej – załącznik nr 4 do SWZ;
2) 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 wstanie uzyskać tych
dokumentów – inne odpowiednie dokumenty - załącznik nr 5 do SWZ;
Jeżeli Wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji robót
budowlanych, wykonywanych wspólnie z innymi wykonawcami, wykaz o
którym mowa w pkt 2, dotyczy robót budowlanych, w których wykonaniu
wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył;
3) Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia
publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę
jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat
ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia
niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu

wykonywanych przez nie czynności oraz informacja o podstawie do
dysponowania tymi osobami – załącznik nr 6 do SWZ
5. 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
2005r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania
publiczne, o ile wykonawca wskazał w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125
ust. 1 ustawy Pzp 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.
6. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia podmiotowych środków dowodowych,
które zamawiający posiada, jeżeli wykonawca wskaże te środki oraz potwierdzi ich
prawidłowość i aktualność.
7. W zakresie nieuregulowanym ustawą Pzp 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.
12. POLEGANIE NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW.
1. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w polegać na
zdolnościach technicznych lub zawodowych podmiotów udostępniających zasoby,
niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych.
2. W odniesieniu do warunków dotyczących doświadczenia, wykonawcy mogą polegać
na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, jeśli podmioty te wykonają
świadczenie do realizacji którego 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.
Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 3 do SWZ.
4. Zamawiający ocenia, czy udostępniane wykonawcy przez podmioty udostępniające
zasoby zdolności techniczne lub zawodowe, 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.
5. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe 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 .

6. 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 .
7. Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów
udostępniających zasoby, przedstawia, wraz z oświadczeniem, o którym mowa w pkt.
11 ust. 1 SWZ, także oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające
brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków
udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim wykonawca powołuje się na jego zasoby,
zgodnie z katalogiem dokumentów określonych w pkt.9 SWZ.
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13. INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW WSPÓLNIE UBIEGAJĄCYCH SIĘ O
UDZIELENIE ZAMÓWIENIA (NP. SPÓŁKI CYWILNE/KONSORCJA).
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.
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,
oświadczenia, o których mowa w pkt. 11 ust. 1 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.
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty
oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane/dostawy/usługi wykonają
poszczególni wykonawcy.
Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z
postępowania składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
14. SPOSÓB KOMUNIKACJI ORAZ WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ.
Niniejsze postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się wyłącznie w języku
polskim.
Postępowanie, którego dotyczy niniejsza specyfikacja warunków zamówienia (SWZ),
jest oznaczone znakiem: 2.DI.2021. Wykonawcy we wszelkich kontaktach z
zamawiającym powinni powoływać się na wyżej podane oznaczenie.
Informacje ogólne
W postepowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja pomiędzy Zamawiającym a
Wykonawcami odbywa się przy użyciu następujących narzędzi:
- miniPortalu. który dostępny jest pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/
- ePUAP-u dostępnego pod adresem: https://epuap.gov.pl/wps/portal/
nazwa adresata: Podhalańskie Przedsiębiorstwo Komunalne spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością
- poczty elektronicznej: przetargi@ppkpodhale.pl
Osobami uprawnionymi do komunikowania się z Wykonawcami są:
1) w zakresie proceduralnym: Grzegorz Żądło - tel.: 18 26 65 242 w. 33, e-mail:
przetargi@ppkpodhale.pl
2) w zakresie merytorycznym: Marian Piątek - tel.: 18 26 65 242 w. 33, e-mail:
przetargi@ppkpodhale.pl

5. 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 do komunikacji.
6. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania odbierania dokumentów
elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji
przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z
miniPortalu (https://miniportal.uzp.gov.pl) oraz w Regulaminie ePUAP.
7. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych
formularzy: "Formularz złożenia, zmiany. wycofania oferty lub wniosku" i "Formularz
do komunikacji" wynosi 150 MB.
8. 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.
9. Identyfikator postępowania dla danego postępowania o udzielenie zamówienia
dostępny jest na liście wszystkich postępowań na miniPortalu oraz stanowi załącznik
do niniejszej SWZ.
10. Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia i w konkursie, w tym składanie
ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub konkursie, wymiana
informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między zamawiającym a
wykonawcą, z uwzględnieniem wyjątków określonych w ustawie Pzp, odbywa się przy
użyciu środków komunikacji elektronicznej. Przez środki komunikacji elektronicznej
rozumie się środki komunikacji elektronicznej zdefiniowane w ustawie z dnia 18 lipca
2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2019 r. poz. 123 i 730).
11. Zamawiający może również komunikować się z wykonawcami za pomocą poczty
elektronicznej. email: przetargi@ppkpodhale.pl
12. 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 powyżej adres email. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych,
musi być zgodny 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 (Dz. U. z 2020 poz. 2452) oraz rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i
Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych
oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od
wykonawcy (Dz. U. z 2020 poz. 2415).
13. Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym składanie ofert,
wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między
zamawiającym a wykonawcą, z uwzględnieniem wyjątków określonych w ustawie,
odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. (art. 61 ust 1 ustawy Pzp)
14. Komunikacja ustna dopuszczalna jest w odniesieniu do informacji, które nie są istotne,
w szczególności nie dotyczą ogłoszenia o zamówieniu lub dokumentów zamówienia,
potwierdzenia zainteresowania, ofert, o ile jej treść jest udokumentowana, zgodnie z
art. 61 ust 1 ustawy Pzp)

15. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za złożenie oferty w sposób niezgodny z
regulaminami korzystania z EPUAP oraz miniPortalu.
16. Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści
SWZ.
17. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż
na 2 dni przed upływem terminu składania odpowiednio ofert, pod warunkiem że
wniosek o wyjaśnienie treści SWZ wpłynął do zamawiającego nie później niż na 4 dni
przed upływem terminu składania ofert.
18. Jeżeli zamawiający nie udzieli wyjaśnień w terminie, o którym mowa w ust. 17,
przedłuża termin składania ofert o czas niezbędny do zapoznania się wszystkich
zainteresowanych wykonawców z wyjaśnieniami niezbędnymi do należytego
przygotowania i złożenia ofert. W przypadku gdy wniosek o wyjaśnienie treści SWZ nie
wpłynął w terminie, o którym mowa w ust. 17, zamawiający nie ma obowiązku
udzielania wyjaśnień SWZ oraz obowiązku przedłużenia terminu składania ofert.
19. Przedłużenie terminu składania ofert, o których mowa w ust. 18, nie wpływa na bieg
terminu składania wniosku o wyjaśnienie treści SWZ.
15. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT ORAZ WYMAGANIA FORMALNE
DOTYCZACE SKŁADANYCH OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW.
1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Oferta powinna być sporządzona w języku
polskim. Każdy dokument składający się na ofertę powinien być czytelny.
2. Treść oferty musi odpowiadać treści SWZ.
3. Ofertę składa się na Formularzu Ofertowym – zgodnie z Załącznikiem nr 1 do SWZ.
4. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, z zachowaniem postaci
elektronicznej w formacie danych np.: .pdf (zalecane) bądź innych rekomendowanych
formatów np. doc., xls., jpg., jpeg. i podpisana kwalifikowanym podpisem
elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osobę
umocowaną do działania w imieniu wykonawcy. Sposób złożenia oferty, w tym
zaszyfrowania oferty opisany został w Instrukcji użytkownika systemu miniPortalePUAP.
5. Wraz z ofertą Wykonawca jest zobowiązany złożyć:
1) oświadczenia, o których mowa w pkt. 11 ust. 1 SWZ;
2) zobowiązanie innego podmiotu, o którym mowa w pkt. 12 ust. 3 SWZ (jeżeli
dotyczy);
3) dowód wniesienia wadium (jeżeli dotyczy);
4) dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty; odpowiednie
pełnomocnictwa (jeżeli dotyczy)
6. Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania
Wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w rejestrze lub
innym dokumencie, właściwym dla danej formy organizacyjnej Wykonawcy albo przez
upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy. W celu potwierdzenia, że osoba
działająca w imieniu wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania,
zamawiający żąda od wykonawcy odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru
Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego
właściwego rejestru.

7. Oferta oraz pozostałe oświadczenia i dokumenty, dla których Zamawiający określił
wzory w formie formularzy zamieszczonych w załącznikach do SWZ, powinny być
sporządzone zgodnie z tymi wzorami, co do treści oraz opisu kolumn i wierszy.
8. Ofertę składa się pod rygorem nieważności w formie elektronicznej lub w postaci
elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
9. Jeśli oferta zawiera informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu
ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019
r. poz. 1010 ze zm.), Wykonawca powinien nie później niż w terminie składania ofert,
zastrzec, że nie mogą one być udostępnione oraz wykazać, iż zastrzeżone informacje
stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.
Jeżeli oferta zawiera elementy niejawne zastrzeżone przez wykonawcę, wówczas
zamawiający zaleca wykonawcy by w katalogu głównym został utworzony podkatalog
o nazwie: część „niejawna” zawierający wszelkie zastrzeżone przez wykonawcę
dokumenty (pliki) oraz podkatalog o nazwie: „część jawna”, zawierający wszystkie
pozostałe dokumenty (pliki).
10. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem "Formularza do złożenia, zmiany,
wycofania oferty lub wniosku" dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na
miniPortalu. Funkcjonalność do zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę jest dostępna
dla wykonawców na miniPortalu. W szczegółach danego postępowania. W formularzu
oferty /wniosku Wykonawca zobowiązany jest podać adres skrzynki ePUAP, na którym
prowadzona będzie korespondencja związana z postępowaniem.
11. Sposób złożenia oferty, w tym zaszyfrowania oferty opisany został w "Instrukcji
użytkownika", dostępnej na stronie: https://miniportal.uzp.gov.pl/
12. 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
13. Wykonawca po upływie terminu do składania ofert nie może skutecznie dokonać
zmiany ani wycofać złożonej oferty.
14. Przez
dokument
elektroniczny
lub
oświadczenie
należy
rozumieć
dokument/oświadczenie wytworzony/e w postaci elektronicznej, zapisany/e w
formacie danych np .. pdf (zalecany format) bądź innym rekomendowanym formatem
np .. doc, .xls., .jpg, .jpeg, oraz podpisany/e kwalifikowanym podpisem elektronicznym
lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym (np.: dokument pełnomocnictwa
przygotowany w formie elektronicznej, zapisany w formacie danych np.: .pdf, a
następnie podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem
zaufanym lub podpisem osobistym przez osobę/y upoważniona/e do reprezentowania
wykonawcy),
15. Przez elektroniczną kopię dokumentu lub oświadczenia należy rozumieć oryginalny
dokument w formie pisemnej, który zeskanowano do pliku w formacie danych np.:
.pdf, a następnie podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem
zaufanym lub podpisem osobistym (np.: dokument pełnomocnictwa sporządzony w
formie pisemnej i podpisany przez osobę/y uprawnioną/e do reprezentowania
wykonawcy, który został zeskanowany do pliku w formacie np.: .pdf i podpisany

kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem
osobistym przez notariusza).
16. Wszystkie koszty związane z uczestnictwem w postępowaniu, w szczególności
z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca składający ofertę.
Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
16. SPOSÓB OBLICZENIA CENY OFERTY.
1. Wykonawca podaje cenę za realizację przedmiotu zamówienia zgodnie ze wzorem
Formularza Ofertowego, stanowiącego Załącznik nr 1 do SWZ.
2. Cena ofertowa brutto musi uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją
przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia oraz istotnymi
postanowieniami umowy określonymi w niniejszej SWZ.
3. Cena oferty powinna być wyrażona w złotych polskich (PLN) z dokładnością do dwóch
miejsc po przecinku.
4. Zamawiający nie przewiduje rozliczeń w walucie obcej.
5. Wyliczona cena oferty brutto będzie służyć do porównania złożonych ofert i do
rozliczenia w trakcie realizacji zamówienia.
6. Jeżeli została złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego
obowiązku podatkowego zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od
towarów i usług (Dz. U. z 2018 r. poz. 2174, z późn. zm.), dla celów zastosowania
kryterium ceny lub kosztu zamawiający dolicza do przedstawionej w tej ofercie ceny
kwotę podatku od towarów i usług, którą miałby obowiązek rozliczyć.
7. W ofercie, o której mowa w ust. 1, wykonawca ma obowiązek:
1) poinformowania zamawiającego, że wybór jego oferty będzie prowadził do
powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego;
2) wskazania nazwy (rodzaju) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będą
prowadziły do powstania obowiązku podatkowego;
3) wskazania wartości towaru lub usługi objętego obowiązkiem podatkowym
zamawiającego, bez kwoty podatku;
4) wskazania stawki podatku od towarów i usług, która zgodnie z wiedzą wykonawcy,
będzie miała zastosowanie.
17. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM
1. Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 100 000,00 PLN (słownie: sto
tysięcy złotych 00/100 PLN).
2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert i utrzymuje nieprzerwanie
do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w
art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2. Ustawy Pzp.
3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu;
2) gwarancjach bankowych;
3) gwarancjach ubezpieczeniowych;
4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2
ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2020 r. poz. 299).

4. Wadium w formie pieniądza należy wnieść przelewem na rachunek bankowy
Zamawiającego: Bank Ochrony Środowiska S.A. Oddział w Nowym Targu
10154011152043605034280002 z dopiskiem: Wadium na zadanie nr 2.DI.2021;
UWAGA: Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej zostanie przyjęty termin
uznania rachunku Zamawiającego.
5. Wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji musi być złożone jako oryginał
gwarancji lub poręczenia w postaci elektronicznej i spełniać co najmniej poniższe
wymagania:
1) musi obejmować odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę
wadium przez Wykonawcę określone w ustawie Pzp,
2) z jej treści powinno jednoznacznej wynikać zobowiązanie gwaranta do zapłaty całej
kwoty wadium;
3) powinno być nieodwołalne i bezwarunkowe oraz płatne na pierwsze żądanie;
4) termin obowiązywania poręczenia lub gwarancji nie może być krótszy niż termin
związania ofertą (z zastrzeżeniem iż pierwszym dniem związania ofertą jest dzień
składania ofert);
5) w treści poręczenia lub gwarancji powinna znaleźć się nazwa oraz numer
przedmiotowego postępowania;
6) beneficjentem poręczenia lub gwarancji jest: Podhalańskie Przedsiębiorstwo
Komunalne spółka z o. o., al. Tysiąclecia 35A, 34-400 Nowy Targ.
7) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,
Zamawiający wymaga aby poręczenie lub gwarancja obejmowała swą treścią (tj.
zobowiązanych z tytułu poręczenia lub gwarancji) wszystkich Wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia lub aby z jej treści wynikało, że zabezpiecza
ofertę Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum);
6. Oferta wykonawcy, który nie wniesie wadium, wniesie wadium w sposób
nieprawidłowy lub nie utrzyma wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania
ofertą lub złoży wniosek o zwrot wadium w przypadku, o którym mowa w art. 98 ust.
2 pkt 3 ustawy Pzp. zostanie odrzucona.
7. Zasady zwrotu oraz okoliczności zatrzymania wadium określa art. 98 ustawy Pzp.
18. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ.
1. Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 30 dni, tj. do dnia 04.06.2021
2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
3. W przypadku gdy wybór najkorzystniejszej oferty nie nastąpi przed upływem terminu
związania ofertą wskazanego w ust. 1, Zamawiający przed upływem terminu związania
ofertą zwraca się jednokrotnie do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie
tego terminu o wskazywany przez niego okres, nie dłuższy niż 30 dni. Przedłużenie
terminu związania ofertą wymaga złożenia przez wykonawcę pisemnego oświadczenia
o wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu związania ofertą.
4. Odmowa wyrażenia zgody na przedłużenie terminu związania ofertą nie powoduje
utraty wadium.
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19. SPOSÓB I TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT
Ofertę wraz z załącznikami należy przygotować i złożyć zgodnie z wytycznymi
opisanymi w rozdziale 15 SWZ.
Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 06.05.2021 r do godziny 10:00 dokonując
przesłania zaszyfrowanej oferty za pośrednictwem „Formularza do złożenia, zmiany,
wycofania oferty lub wniosku” dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na
miniPortalu:
Nazwa adresata: Podhalańskie Przedsiębiorstwo Komunalne spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością
Oferta może być złożona tylko do upływu terminu składania ofert.
Decyduje data oraz dokładny czas [hh:mm:ss] generowany wg czasu lokalnego serwera
synchronizowanego zegarem Głównego Urzędu Miar.
Do upływu terminu składania ofert wykonawca może wycofać ofertę.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 06.05.2021 r. o godzinie 11:00. Miejsce: Podhalańskie
Przedsiębiorstwo Komunalne spółka z o. o., III piętro
Otwarcie ofert następuje poprzez użycie mechanizmu do odszyfrowywania ofert
dostępnego po zalogowaniu w zakładce Deszyfrowanie na miniPortalu i następuje
poprzez wskazanie pliku do odszyfrowania.
Najpóźniej przed otwarciem ofert, Zamawiający udostępni na stronie internetowej
prowadzonego postępowania informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na
sfinansowanie zamówienia.
Niezwłocznie po otwarciu ofert, Zamawiający udostępni na stronie internetowej
prowadzonego postępowania informacje o :
a. nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach
prowadzonej działalności gospodarczej albo miejscach zamieszkania
wykonawców, których oferty zostały otwarte;
b. cenach lub kosztach zawartych w ofertach.

20. OPIS KRYTERIÓW OCENY OFERT, WRAZ Z PODANIEM WAG KRYTERIÓW I
SPOSOBU OCENY OFERT.
1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie oceniał oferty według
następujących kryteriów:
Nr
1

Nazwa kryterium
Waga
Cena
80 %
Wydłużenie okresu rękojmi za wady w
2
20 %
stosunku do minimalnego okresu rękojmi
2. Punkty przyznawane za podane w ust. 1 kryteria będą liczone według następujących
wzorów:
Nr
Wzór
kryterium
1
Cena:
Liczba punktów = (Cmin/Cof) * 100 * waga
gdzie:
- Cmin - najniższa cena spośród wszystkich ofert

2

- Cof -cena podana w ofercie
Wydłużenie okresu rękojmi za wady w stosunku do
minimalnego okresu rękojmi; za najkorzystniejszą ofertę w
tym kryterium, uważa się ofertę z najdłuższym okresem
wydłużenia rękojmi (wydłużenie wyrażone w latach nie
dłuższe niż 2 lata), liczonym od minimalnego okresu
rękojmi za wady wynoszącego 3 lata (nie podlegającego
punktowaniu). W kryterium Wydłużenie okresu rękojmi w
stosunku do minimalnego okresu rękojmi punkty
przyznawane są w następujący sposób:
- wydłużenie okresu rękojmi za wady w stosunku do okresu
rękojmi przewidzianego przez Zamawiającego o 1 rok – 10
punktów,
- wydłużenie okresu rękojmi za wady w stosunku do okresu
rękojmi przewidzianego przez Zamawiającego o 2 lata – 20
punktów,
Wydłużenie przez Wykonawcę w ofercie rękojmi za wady w
stosunku do minimalnego okresu rękojmi o więcej niż 2
lata, nie spowoduje przyznania dodatkowych punktów.
Okres rękojmi za wady należy podać w pełnych latach,
jeżeli oferta będzie wyrażać okres rękojmi za wady w
miesiącach i nie będzie zawierać krotności 12 miesięcy,
zamawiający w celu przyznania punktów będzie zaokrąglał
okres rękojmi w dół.

Ocena łączna = Cena + Wydłużenie okresu rękojmi za wady w stosunku
do minimalnego okresu rękojmi
Ofertą najkorzystniejszą w zakresie w/w kryteriów będzie oferta o
największej sumie punktów z obu kryteriów, przy czym 1% = 1 pkt.
Uwaga! Wykonawca w Formularzu ofertowym, poda o ile lat (w pełnych
latach) wydłuża rękojmię za wady w stosunku do minimalnego okresu
rękojmi. Zatem całkowity okres rękojmi będzie stanowił sumę 3 lat
(rękojmia wymagana przez Zamawiającego) oraz okres Wydłużenia
okresu rękojmi w stosunku do minimalnego okresu rękojmi.
3. Punktacja przyznawana ofertom w poszczególnych kryteriach oceny ofert będzie
liczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z zasadami arytmetyki.
4. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawcy wyjaśnień
dotyczących treści złożonej oferty, w tym zaoferowanej ceny.
5. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za
najkorzystniejszą.
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21. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNI BYĆ DOPEŁNIONE PO
WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA
PUBLICZNEGO.
Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie
krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej
oferty.
Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed
upływem terminu, o którym mowa w ust. 1, jeżeli w postępowaniu o udzielenie
zamówienia prowadzonym w trybie podstawowym złożono tylko jedną ofertę.
Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, będzie zobowiązany
przed podpisaniem umowy do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania
umowy (jeżeli jego wniesienie było wymagane) w wysokości i formie określonej w pkt.
22 SWZ.
W przypadku wyboru oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania przed zawarciem
umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę tych
Wykonawców.
Wykonawca, przed podpisaniem umowy zobowiązany jest przedstawić
Zamawiającemu:
1)
Harmonogram realizacji robót wraz z rozbiciem ceny ryczałtowej
(uwzględniający utrzymanie ciągłości pracy istniejącej oczyszczalni ścieków oraz
uwzględniający terminy wskazane w SWZ, do których należy zrealizować
poszczególne etapy prac). Harmonogram ten należy przedłożyć
Zamawiającemu do akceptacji przed podpisaniem umowy
2)
Kopię polisy ubezpieczeniowej
3)
Dowód wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy;
4)
Kopię uprawnień budowlanych kierownika budowy oraz kierowników robót
wraz z kopią zaświadczenia o przynależności do izby samorządu zawodowego
oraz oświadczenia o przyjęciu obowiązków Kierownika budowy lub kierownika
robót;
Wykonawca będzie zobowiązany do podpisania umowy w miejscu i terminie
wskazanym przez Zamawiającego.

22. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA
UMOWY.
1. Wykonawca, którego oferta została wybrana zobowiązany jest do wniesienia
zabezpieczenia należytego wykonania umowy (dalej "zabezpieczenie") w wysokości
5% ceny całkowitej brutto wskazanej w ofercie .
2. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego
wykonania umowy.
3. Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub kilku
następujących formach:
1)
pieniądzu;

2)

poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy
oszczędnościowo-kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze
zobowiązaniem pieniężnym;
3)
gwarancjach bankowych;
4)
gwarancjach ubezpieczeniowych;
5)
poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5
pkt 2 ustawy z dnia 09.11.2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2020 r. poz. 299).
4. Zabezpieczenie w formie pieniądza należy wnieść przelewem na konto, którego numer
zostanie podany Wykonawcy przed podpisaniem umowy. W przypadku wniesienia
wadium w pieniądzu Wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie kwoty wadium na
poczet zabezpieczenia.
5. Przed złożeniem poręczenia lub gwarancji Wykonawca winien przedstawić projekt
dokumentu Zamawiającemu w celu uzyskania akceptacji jego treści. Zabezpieczenie
wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji musi spełniać co najmniej poniższe
wymagania:
1)
musi obejmować odpowiedzialność za wszystkie okoliczności związane z
niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umowy (w tym pokryciu
naliczonych kar umownych), bez potwierdzania tych okoliczności;
2)
wszelkie zmiany, uzupełnienia lub modyfikacje warunków umowy lub
przedmiotu zamówienia nie mogą zwalniać gwaranta z odpowiedzialności
wynikającej z poręczenia lub gwarancji;
3)
z jej treści powinno jednoznacznie wynikać zobowiązanie gwaranta lub
poręczyciela do zapłaty całej kwoty zabezpieczenia;
4)
powinna być nieodwołalna i bezwarunkowa oraz płatna na pierwsze
żądanie;
5)
musi jednoznacznie określać termin obowiązywania poręczenia lub
gwarancji;
6)
w treści poręczenia lub gwarancji powinna znaleźć się nazwa
przedmiotowego postępowania;
7)
beneficjentem
poręczenia
lub
gwarancji
jest:
Podhalańskie
Przedsiębiorstwo Komunalne spółka z o. o.;
8)
w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia, Zamawiający wymaga aby poręczenie lub gwarancja
obejmowała swą treścią (tj. zobowiązanych z tytułu poręczenia lub
gwarancji) wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia lub aby z jej treści wynikało, że zabezpiecza Wykonawców
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum).
23. INFORMACJE O TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY ORAZ MOŻLIWOŚCI JEJ
ZMIANY.
1. Wybrany Wykonawca jest zobowiązany do zawarcia umowy w sprawie zamówienia
publicznego na warunkach określonych we Wzorze Umowy, stanowiącym załącznik do
SWZ.

2. Zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego
zobowiązaniem zawartym w ofercie.
3. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treści
wybranej oferty w zakresie uregulowanym w art. 454-455 ustawy Pzp. oraz wskazanym
we wzorze umowy, stanowiącym załącznik do SWZ.
4. Zmiana umowy wymaga dla swej ważności, pod rygorem nieważności, zachowania
formy pisemnej.
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24. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH
WYKONAWCY.
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 Pzp.
Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie
zamówienia lub ogłoszenia o konkursie oraz dokumentów zamówienia przysługują
również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15 Pzp. oraz
Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców.
Odwołanie przysługuje na:
1) niezgodną z przepisami ustawy czynność Zamawiającego, podjętą w
postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane
postanowienie umowy;
2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia do której
zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy;
Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby. Odwołujący przekazuje zamawiającemu
odwołanie wniesione w formie elektronicznej albo postaci elektronicznej albo kopię
tego odwołania, jeżeli zostało ono wniesione w formie pisemnej, przed upływem
terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego
treścią przed upływem tego terminu.
Odwołanie wobec treści ogłoszenia lub treści SWZ wnosi się w terminie 5 dni od dnia
zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub treści SWZ na stronie
internetowej.
Odwołanie wnosi się w terminie:
1) 5 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej
podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu
środków komunikacji elektronicznej,
2) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej
podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny
niż określony w pkt 1).
Odwołanie w przypadkach innych niż określone w pkt 5 i 6 wnosi się w terminie 5 dni
od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było
powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.
Na orzeczenie Izby oraz postanowienie Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1
ustawy Pzp., stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje
skarga do sądu.

9. W postępowaniu toczącym się wskutek wniesienia skargi stosuje się odpowiednio
przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego o
apelacji, jeżeli przepisy niniejszego rozdziału nie stanowią inaczej.
10. Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie - sądu zamówień publicznych,
zwanego dalej "sądem zamówień publicznych".
11. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby, w terminie 14 dni od dnia doręczenia
orzeczenia Izby lub postanowienia Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1
ustawy Pzp., przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w
placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23
listopada 2012 r. - Prawo pocztowe jest równoznaczne z jej wniesieniem.
12. Prezes Izby przekazuje skargę wraz z aktami postępowania odwoławczego do sądu
zamówień publicznych w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania.
25. WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW DO SWZ.
- Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy
- Załącznik nr 2 – Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia i o spełnianiu
warunków udziału w postępowaniu
- Załącznik nr 3 – Zobowiązanie innego podmiotu do udostępniania niezbędnych
zasobów Wykonawcy
- Załącznik nr 4 – Oświadczenie dotyczące przynależności lub braku przynależności do
tej samej grupy kapitałowej
- Załącznik nr 5 – Wykaz robót budowlanych
- Załącznik nr 6 – Wykaz osób
- Załącznik nr 7 – Wzór umowy
- Załącznik nr 8 – Dokumentacja projektowa, przedmiar robót, STWiORB

