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ROBOTY BUDOWLANE 

ZAMÓWIENIE SEKTOROWE 

Inwestycja jest współfinansowana w ramach Ciepłownictwo Powiatowe,  

 

SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 
postępowania o udzielenie zamówienia  

prowadzonego zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień 
na dostawy, usługi i roboty budowlane przez 

Przedsiębiorstwo Usługowe Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.  
ul. Kolejowa 17 13-100 Nidzica, 

prowadzonego w trybie podstawowym 
z możliwością negocjacji z ograniczoną liczbą wykonawców 

na wybór wykonawcy zamówienia publicznego pn.: 

 

„Modernizacja i rozbudowa systemu ciepłowniczego Nidzicy w celu zwiększenia jego 
efektywności oraz likwidacji niskiej emisji etap III” 

 

Wartość szacunkowa zamówienia jest niższa od progów unijnych. 
 

Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

publicznego, musi posiadać konto na ePUAP 

 
Nr referencyjny postępowania 2/2022 

Specyfikacja Warunków Zamówienia 

została zatwierdzona w dniu 07.04.2022 r. 

 

 

. . . . . . . . . . .. . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Podpis osoby zatwierdzającej 
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Procedura udzielania zamówienia. 
Wartość szacunkowa zamówienia jest niższa od progu unijnego, w rozumieniu przepisu 

art.3 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2021 

r. poz. 1129 wraz ze zmianami), którego wysokość określają przepisy Obwieszczenia 

Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych z dnia 3 grudnia 2021 r. w sprawie aktualnych 

progów unijnych, ich równowartości w złotych, równowartości w złotych kwot 

wyrażonych w euro oraz średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego 

podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych lub konkursów (M.P. z dnia 15 

grudnia 2021 r. poz. 1177).  

W związku z powyższym do przedmiotowego postępowania nie mają zastosowania 

przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych. 

Postępowanie o udzielenie zamo wienia prowadzone na podstawie: 

Regulaminu udzielania zamo wien  na dostawy, usługi lub roboty budowlane słuz ące 

działalnos ci sektorowej w Przedsiębiorstwie Usługowe Gospodarki Komunalnej Sp. 

z o.o. w Nidzicy; 

 
Nazwa oraz adres zamawiającego, numer telefonu, adres poczty 
elektronicznej oraz strony internetowej prowadzonego postępowania.  

Zamawiający 

Przedsiębiorstwo Usługowe Gospodarki Komunalnej 

Sp. z o.o. 

NIP 745-000-06-47, REGON 510563346 

Adres 13-100 Nidzica ul. Kolejowa 17 

Telefon +48 89 625 24 28 

  

E-mail sekretariat@pugknidzica.com.pl  

Strona 

internetowa  
www.pugknidzica.com.pl    

 

1. Zasady komunikacji. Postanowienia ogólne 

1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a 

Wykonawcami odbywa się przy użyciu: 

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

 ePUAPu, dostępnego pod adresem: https://epuap.gov.pl/wps/portal , oraz 

 poczty elektronicznej, na adres podany w Rozdz. 1 SWZ. 

2.  Osobą uprawnioną przez Zamawiającego do kontaktu z Wykonawcami jest: 

p. Paweł Łazicki – Wiceprezes ds. Technicznych 

 e-mail: p.lazicki@pugknidzica.com.pl  

 89 625 24 28 

3. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

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

mailto:sekretariat@pugknidzica.com.pl
http://www.pugknidzica.com.pl/
https://miniportal.uzp.gov.pl/
https://epuap.gov.pl/wps/portal
mailto:p.lazicki@pugknidzica.com.pl
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ePUAP uzyska dostęp do następujących formularzy: „Formularz do złożenia, zmiany, 

wycofania oferty lub wniosku” oraz do „Formularza do komunikacji”. 

4. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów 

elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji 

przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z 

systemu miniPortal oraz Warunkach korzystania z elektronicznej platformy usług 

administracji publicznej (ePUAP) oraz Rozdz. 17 SWZ. 

5. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych 

formularzy: „Formularz złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” i 

„Formularza do komunikacji” wynosi 150 MB. 

6. Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, 

oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych 

informacji przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP. 

7. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych musi być zgody z wymaganiami 

określonymi w: 

1) 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 

2) 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). 

 

ID postępowania w „miniPoratlu”, 

Zamawiający przekaże na stronie internetowej prowadzonego postępowania 

 

8. Wszelkie informacje dotyczące przebiegu postępowania, treść zapytań 

wykonawców, wyjaśnienia i odpowiedzi Zamawiającego, ewentualne zmiany w 

treści SWZ oraz inne dokumenty związane z przedmiotowym postępowaniem 

będą zamieszczane na stronie internetowej Zamawiającego – adres strony: 

www.pugknidzica.com.pl.  

9. Wszelka korespondencja kierowana przez Wykonawcę na adres poczty 

elektronicznej Zamawiającego, związana z przedmiotowym postępowaniem musi 

być opatrzona znakiem postępowania 2/2022. 

10. Zamawiający, ze względu na specyfikę przedmiotu zamówienia, wymaga złożenia 

oferty po odbyciu przez wykonawcę wizji lokalnej. W przypadku, gdy 

wykonawca złoży ofertę bez dokonania wizji lokalnej, Zamawiający ofertę 

odrzuci. Termin wizji lokalnej zostanie określony nie później niż w czasie 7 dni 

od daty publikacji ogłoszenia o zamówieniu, na stronie internetowej wskazanej z 

pkt. 8. 

http://www.pugknidzica.com.pl/
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3. Tryb udzielenia zamówienia. Procedura prowadzenia 

postępowania 

1. Zamówienie jest udzielane w trybie podstawowym, z możliwością 

przeprowadzenia negocjacji z ograniczoną liczbą wykonawców.  

2. Postępowanie prowadzone będzie w tzw. „procedurze odwróconej, co oznacza, że 

Zamawiający najpierw dokona badania i oceny ofert, a następnie podejmie decyzję o 

przeprowadzeniu negocjacji z 3 wykonawcami, których oferty zostały najwyżej 

ocenione, w zakresie przyjętych w SWZ kryteriów oceny ofert. Jeżeli w 

postępowaniu oferty złoży mniej niż 3 wykonawców postępowanie będzie 

kontynuowane na poniższych zasadach.  

3. Zamówienie jest realizowane w ramach działania ramach Programu Ciepłownictwo 

Powiatowe. 

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania 

przetargowego, niepodpisania umowy z Wykonawcą w sytuacji nieuzyskania 

dofinansowania ze źródeł zewnętrznych (CP).  

5. W przypadku, gdy Zamawiający nie podejmie decyzji o przeprowadzeniu 

negocjacji, wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona, zostanie 

wezwany do złożenia wymaganych dokumentów, w celu dokonania kwalifikacji 

podmiotowej. 

6. W przypadku, gdy Zamawiający podejmie decyzję o przeprowadzeniu negocjacji, 

Zamawiający poinformuje równocześnie wszystkich wykonawców, którzy w 

odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu 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,  

3) którzy zostali zakwalifikowani do negocjacji.    

7. Oferta wykonawcy niezaproszonego do negocjacji zostanie uznana za ofertę 

odrzuconą. 

8. Zamawiający w zaproszeniu do negocjacji wskaże miejsce, termin oraz sposób 

prowadzenia negocjacji, a także kryteria oceny ofert, w ramach których będą 

prowadzone negocjacje w celu ulepszenia treści ofert.  

9. Podczas negocjacji ofert Zamawiający zapewnia równe traktowanie wszystkich 

wykonawców. 

10. Zamawiający nie będzie udzielać żadnych informacji w sposób, który mógłby 

zapewnić niektórym wykonawcom przewagę nad innymi wykonawcami.  

11. Prowadzone negocjacje będą miały charakter poufny. Każda ze stron zobowiąże się, 

iż bez zgody drugiej strony, nie ujawni informacji technicznych i handlowych 

związanych z negocjacjami. Ewentualna zgoda będzie wyrażana w odniesieniu do 

konkretnych informacji i przed ich ujawnieniem. 

12. Po zakończeniu negocjacji Zamawiający zaprosi wykonawców do składania ofert 

dodatkowych. Zaproszenie do składania ofert dodatkowych zawierać będzie co 

najmniej:  
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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. 

13. W ofertach dodatkowe wykonawcy nie mogą zaoferować gorszych warunków 

wykonania zamówienia niż oferowali w ofertach złożonych w odpowiedzi na 

ogłoszenie o zamówieniu.  

14. Po ocenie złożonych ofert dodatkowych, Zamawiający poinformuje równocześnie 

wszystkich wykonawców o ich wyniku, a wykonawca, którego ofertę dodatkową 

oceniono najwyżej zostanie wezwany do złożenia dokumentów wymaganych w celu 

potwierdzenia warunków kwalifikacji podmiotowej. 

4. Opis przedmiotu zamówienia 

1. Przedmiotem zamówienia jest modernizacja istniejących sieci cieplnych oraz 

budowa nowych sieci cieplnej wraz z przyłączami w celu podłączenia nowych 

odbiorców, a także likwidację źródeł niskiej emisji i budowę węzłów cieplnych. 

Szczegółowy zakres projektu: 
a. Budowa sieci cieplnej z przyłączami  i węzłami cieplnymi od budynku 

Żeromskiego 4 do Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących przy ul. 

Wyborskiej 12 wraz z podłączeniem Centrum Kształcenia Zawodowego przy ul. 

Wyborskiej 10  

b. Budowa węzłów cieplnych i przyłączy do budynków należących do PSS Społem 

przy ul. Warszawska 15, Plac Wolności 9, Kościelna 4, 1-go Maja 1, Kościuszki 

43 oraz do budynku mieszkalnego jednorodzinnego przy ul. Konopnickiej 2. 

c. Budowa węzłów cieplnych w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych przy 

ul. Konopnickiej 5 oraz Sportowej 7, Sportowej 7a, Sportowej 9, Sportowej 9a, w 

budynku wielorodzinnym przy ul. Kościelnej 10a i w budynku należącym do Polo 

Marketu przy ul. 1-go Maja 28. 

2. Przedmiot zamówienia określony kodem Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) : 

Kod podstawowy: 

45232140-5 Roboty budowlane w zakresie lokalnych sieci grzewczych 

Kod uzupełniający: 

CA07-1  Izolowane 

FD05-1  Na wszystkie pory roku 

3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi dokumentacja projektowa, 

stanowiąca Załącznik Nr 1 do Specyfikacji. 

4. We wszystkich przypadkach, gdy w opisie przedmiotu zamówienia dokonano 

odniesienia do norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów 

referencji technicznych, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne 

opisywanym. 

5. Jeżeli w dokumentach przetargowych opisujących przedmiot zamówienia, w 

odniesieniu do konkretnych produktów lub wyrobów wskazano znak towarowy, 

patent lub pochodzenie, źródło lub szczególny procesu, który charakteryzuje 

produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, Zamawiający 
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dopuszcza możliwość zaoferowania produktu „równoważnego” wskazanemu. 

Przez pojęcie „równoważny” uznany będzie produkt spełniający zasadnicze cechy 

lub parametry produktowi tak opisanemu. 

6. Wykonawca ubiegający się o uzyskanie zamówienia zobowiązany będzie udzielić 

gwarancji jakości oraz rękojmi za wady przez okres: 

1) 24-ech miesięcy na wszystkie zainstalowane urządzenia, rurociągi, węzły 

oraz  

2) 60-ciu miesięcy na wykonane prace budowlano-montażowe. 

5. Informacja o przedmiotowych środkach dowodowych 

1. Zamawiający żąda złożenia wraz z OFERTĄ następujących przedmiotowych 

środków dowodowych: 

1) Harmonogramu rzeczowo – finansowego zawierającego szczegółowe 

harmonogramy dostaw urządzeń oraz wykonywania prac budowlano-

montażowych (wzory harmonogramów – Załącznik Nr 4/I-SIECI; Załącznik 

4/II-WĘZŁY.   

2) Formularze cenowe - Załącznik Nr 4/III-SIECI; Załącznik 4/IV-WĘZŁY (dla 

każdego węzła osobno) 

3) opisy i charakterystyki proponowanych do zastosowania rozwiązań - 

obejmujące w szczególności: 

 zestawienia głównych urządzeń, w tym zwłaszcza rur, kształtek oraz 

węzłów; 

 schematy i rysunki instalacji, 

 krótki opis działania, 

4) dane techniczne urządzeń i instalacji oferowanych do wykonania 

zamówienia, z charakterystyką podstawowych elementów i wskazaniem 

producentów urządzeń;  

5) celem potwierdzenia spełnienia wymagania kryterialnego w zakresie 

kryterium OCENA TECHNICZNA, do oferty należy załączyć: 

 JEŻELI rury preizolowane - są zabezpieczone pianką PUR przed dyfuzją 

tlenu - aktualną Krajową Ocenę Techniczną zatwierdzoną przez Instytut 

Techniki Budowlanej lub inny równoważny dokument, potwierdzającą, że 

zarówno rury jak kształtki (łuki, trójniki) są preizolowane - zabezpieczone 

pianką PUR przed dyfuzją tlenu.; 

UWAGA - w przypadku złożenia oferty zgodnej z dołączoną do SIWZ dokumentacją 

projektową (w zakresie wskazanych podstawowych materiałów, urządzeń i 

rozwiązań), co Wykonawca potwierdza oświadczeniem zawartym w treści oferty 

- nie jest wymagane dołączania do oferty opisów, informacji i dokumentów 

określonych w ppkt. 2) i 3). 

2. Jeżeli wykonawca nie złożył przedmiotowych środków dowodowych lub złożone 

przedmiotowe środki dowodowe będą niekompletne, Zamawiający wezwie 

wykonawcę do ich złożenia lub uzupełnienia.   

3. Postanowienie pkt.2 nie mają zastosowania do dokumentu wskazanego w pkt.  

ppkt..4) – jako że wskazany przedmiotowy środek dowodowy służy 
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potwierdzeniu zgodności z wymaganymi cechami objętymi kryterium wyboru 

określonymi w opisie kryteriów oceny ofert. 

4. Postanowienia pkt. 2 nie będą miały również zastosowania, jeżeli pomimo 

złożenia przedmiotowego środka dowodowego oferta podlega odrzuceniu albo 

zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania.  

5. Zamawiający, zastrzega sobie prawo do żądania od wykonawców wyjaśnień 

dotyczących treści wszystkich złożonych przedmiotowych środków 

dowodowych. 

6. Termin wykonania zamówienia 

1. Przedmiot zamówienia – dla każdej Części - musi być wykonany w terminie nie 

dłuższym niż 18 miesięcy, licząc od daty zawarcia umowy. 

2. Za termin wykonania zamówienia zostaje uznany termin zakończenia wszystkich 

robót budowlano-montażowych, potwierdzony wpisem do Dziennika budowy oraz 

skompletowania przez Wykonawcę wszystkich dokumentów, jakie zobowiązany 

jest przekazać Zamawiającemu – warunkujących rozpoczęcie odbioru końcowego - 

nie później niż do dnia 15.05.2023 r. 

3. Termin wykonania przedmiotu umowy – po podpisaniu protokołu odbioru 

końcowego i przekazania przedmiotu umowy Zamawiającemu do eksploatacji – 

nie później niż do dnia 30.06.2023 r. 

4. Pod pojęciem „Odbiór końcowy” rozumiane będzie dokonanie przejęcia do 

eksploatacji przez Zamawiającego wykonanego przedmiotu zamówienia, 

stanowiąc ocenę jego należytego wykonania, potwierdzoną pozytywnymi 

wynikami z przeprowadzonych Prób Końcowych, zgodnie z wymaganiami 

zawartymi w SWZ, pomijając wszelkie drobne zaległe prace i wady, nie mające 

wpływu na użytkowanie przedmiotu Zamówienia 

7.  Podstawy wykluczenia 

W przedmiotowym postępowaniu Zamawiający wykluczy z postępowania wykonawcę: 

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

a) udziału w zorganizowanej grupie przestępczej albo związku mającym na celu 

popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego, o którym mowa w art. 

258 Kodeksu karnego, 

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

c) o którym mowa w art. 228–230a, art. 250a Kodeksu karnego, w art. 46–48 

ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133 oraz z 

2021 r. poz. 2054) lub w art. 54 ust. 1–4 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o 

refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia 

żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 523, 1292, 1559 

i 2054),  

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, 
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e) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 Kodeksu 

karnego, lub mające na celu popełnienie tego przestępstwa, 

f) powierzenia wykonywania pracy małoletniemu cudzoziemcowi, o którym 

mowa w art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania 

wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769), 

g) przeciwko obrotowi gospodarczemu, o których mowa w art. 296–307 Kodeksu 

karnego, przestępstwo oszustwa, o którym mowa w art. 286 Kodeksu karnego, 

przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów, o których mowa w art. 

270–277d Kodeksu karnego, lub przestępstwo skarbowe, 

h) o którym mowa w art. 9 ust. 1 i 3 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o 

skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym 

wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 

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

2) jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, 

wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w 

spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie 

skazano za przestępstwo, o którym mowa w pkt 1; 

3) wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję 

administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na 

ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, chyba że wykonawca odpowiednio przed 

upływem terminu do składania wniosków o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert dokonał płatności 

należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne 

wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie 

spłaty tych należności; 

4) wobec którego prawomocnie orzeczono zakaz ubiegania się o zamówienia 

publiczne; 

5) jeżeli zamawiający może stwierdzić, na podstawie wiarygodnych przesłanek, że 

wykonawca zawarł z innymi wykonawcami porozumienie mające na celu 

zakłócenie konkurencji, w szczególności, jeżeli należąc do tej samej grupy 

kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i 

konsumentów, złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie 

do udziału w postępowaniu, chyba że wykażą, że przygotowali te oferty lub 

wnioski niezależnie od siebie; 

6) który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na 

ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa 

w pkt. 3, chyba że wykonawca odpowiednio przed upływem terminu składania 

ofert dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia 

społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące 

porozumienie w sprawie spłaty tych należności; 

7) w stosunku, do którego otwarto likwidację, ogłoszono upadłość, którego aktywami 

zarządza likwidator lub sąd, zawarł układ z wierzycielami, którego działalność 

gospodarcza jest zawieszona albo znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji 
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wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia 

tej procedury; 

8) który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa 

jego uczciwość, w szczególności, gdy wykonawca w wyniku zamierzonego 

działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał 

zamówienie, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych 

dowodów, 

9) który, z przyczyn leżących po jego stronie, w znacznym stopniu lub zakresie nie 

wykonał lub nienależycie wykonał albo długotrwale nienależycie wykonywał 

istotne zobowiązanie wynikające z wcześniejszej umowy w sprawie zamówienia 

publicznego lub umowy koncesji, co doprowadziło do wypowiedzenia lub 

odstąpienia od umowy, odszkodowania, wykonania zastępczego lub realizacji 

uprawnień z tytułu rękojmi za wady; 

10) który wprowadził zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji, że nie 

podlega wykluczeniu, spełnia warunki udziału w postępowaniu, kryteria selekcji 

lub inne informacje, co mogło mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez 

zamawiającego w postępowaniu, lub który zataił te informacje lub nie jest w stanie 

przedstawić wymaganych podmiotowych środków dowodowych; 

11) który bezprawnie wpływał lub próbował wpływać na czynności zamawiającego 

lub próbował pozyskać lub pozyskał informacje poufne, mogące dać mu przewagę 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 

8. Informacja o warunkach udziału w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia 

1. Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu stawia warunki udziału dotyczące: 

 sytuacji ekonomicznej lub finansowej; 

 zdolności technicznej lub zawodowej. 

1.1. W zakresie „sytuacji ekonomicznej lub finansowej” Zamawiający wymaga, 

aby wykonawca wykazał się: 

 OPIS WARUNKU MIERNIK 

a) przychodami w każdym z trzech ostatnich lat obrotowych, a 

jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – za ten 

okres, w wysokości nie mniejszej niż  

3.000.000 PLN 

b) posiadaniem środków finansowych lub zdolności 

kredytowej, w okresie nie wcześniejszym niż 3 miesiące 

terminem składania ofert, w wysokości nie mniejszej 

1.500.000 PLN 

c) ubezpieczeniem OC wykonawcy  na kwotę nie niższą niż 2.000.000 PLN 

1.2. Warunki dotyczące „zdolności technicznej lub zawodowej”  
1.2.1. w zakresie wiedzy i doświadczenia: 

 OPIS WARUNKU MIERNIK 

a) zrealizowanie w sposób należyty, zgodnie z zasadami 
sztuki budowlanej i prawidłowe ukończenie, w okresie 
ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, 
DWÓCH robót budowlanych, polegającą na budowie sieci 
cieplnych w technologii preizolowanej  

o łącznej długości nie 
mniejszej niż 2.000 m  
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b) zrealizowanie w sposób należyty, zgodnie z zasadami 
sztuki budowlanej i prawidłowe ukończenie, w okresie 
ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, 
DWÓCH robót budowlanych 

łącznie dostawę i 
montaż co najmniej 
10 węzłów   

 

Należyte wykonanie każdej wykazanej realizacji referencyjnej musi być 

potwierdzone dowodami (referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez 

podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane) będącymi w 

posiadaniu wykonawcy. Jeżeli wykonawca będzie w stanie wykazać, że z przyczyn 

od niego niezależnych, nie jest on w stanie uzyskać tych dokumentów – inne 

odpowiednie dokumenty 

1.2.2. w zakresie dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia 

Wykonawca zobowiązany jest wykazać, iż dysponuje osobami o wymaganych 

kwalifikacjach, w szczególności odpowiedzialnych za wykonanie oraz kontrolę 

jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, które będą zaangażowane w 

wykonywanie zamówienia: 

1) Kierownik budowy – osoba posiadająca uprawnienia budowlane w zakresie 

sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, 

wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń oraz doświadczenie na 

stanowisku kierownika budowy; 

2) Kierownik robót sanitarnych – osoba posiadająca uprawnienia budowlane 

w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, 

wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń oraz doświadczenie na 

stanowisku kierownika robót w tym zakresie; 

3) Kierownik robót elektrycznych i AKPiA – osoba posiadająca uprawnienia 

budowlane w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i 

elektroenergetycznych bez ograniczeń oraz doświadczenie na stanowisku 

kierownika robót w tym zakresie. 

W odniesieniu do każdej z wyżej wskazanych osób, wykonawca musi wykazać ich 

doświadczenie, wyrażające się pełnieniem z wymaganą starannością - w okresie 

ostatnich 5 lat przed terminem składania ofert - wskazanej funkcji, w realizacji 2 

(dwóch) robót budowlanych obejmujących łącznie budowę sieci cieplnych w 

technologii preizolowanej oraz dostawę i montaż węzłów cieplnych. 

9. Wymagania w zakresie zatrudnienia osób  na podstawie stosunku 

pracy  

1. Zamawiający, wymaga zatrudnienia przez wykonawcę oraz przez 

podwykonawców, osób wykonujących czynności polegających na wykonywaniu 

pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks 

pracy (Dz. U. z 2019 r. poz. 1040, 1043 i 1495), na stanowiskach takich, jak: np. 

robotnicy budowlani, monterzy konstrukcji budowlanych, konstrukcji stalowych, 

monterzy instalacji itp. na podstawie stosunki pracy (umowy o pracę).   



Strona 12 z 26 
 

2. Z tego tytułu Zamawiającemu przysługują uprawnienia w zakresie kontroli 

spełniania przez wykonawcę powyższych wymagań związanych z zatrudnianiem 

tych osób oraz sankcji (kar umownych) z tytułu niespełnienia tych wymagań. 
 

10. Wykonawcy wspólnie składający ofertę                        

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

przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu 

i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

2. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych 

lub doświadczenia, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia 

mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają roboty 

budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. 

3. W przypadku, o którym mowa powyżej, wykonawcy wspólnie ubiegający się o 

udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z treści którego winno 

jednoznacznie wynikać, które roboty budowlane lub usługi wykonają poszczególni 

wykonawcy, wspólnie składający ofertę. 

4. Warunki udziału w postępowaniu, wskazane w Rozdziale 8 SWZ w odniesieniu do 

wykonawców wspólnie składających ofertę zostaną przez Zamawiającego 

ocenione w następujący sposób: 

4.1. w zakresie „sytuacji ekonomicznej lub finansowej” – sumarycznie w 

odniesieniu do wszystkich wykonawców, przy czym KAŻDY z wykonawców 

musi posiadać ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie 

prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia; 

4.2. w zakresie „zdolności technicznych lub zawodowych”: 

ad. warunku w zakresie „wiedza i doświadczenie” – poszczególne warunki 

przynajmniej jeden z uczestników konsorcjum; 

ad. warunku w zakresie „dysponowania osobami” – łącznie w odniesieniu do 

konsorcjum. 

11.  Poleganie na zasobach podmiotów trzecich 

1. Wykonawca może, w celu potwierdzenia spełniania warunków, o których mowa w 

Rozdz. 8 SWZ, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji 

finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów (podmiotów trzecich), 

niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. 

2. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi 

udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował 

niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając 

zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów 

na potrzeby realizacji zamówienia. 

3. Zamawiający oceni, czy udostępniane wykonawcy przez przedmiot trzeci 

zdolności technicznych lub zawodowych, lub sytuacji finansowej lub 

ekonomicznej, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków 
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udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą, wobec tego podmiotu 

podstawy wykluczenia ujęte w Rozdz.7 SWZ. 

4. W odniesieniu do warunków dotyczących doświadczenia oraz kwalifikacji 

zawodowych, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli 

podmioty te zrealizują usługi lub roboty budowlane do realizacji, których te 

zdolności są wymagane. 

5. Podmiot udostępniający Wykonawcy swoje zasoby, w zakresie sytuacji finansowej 

lub ekonomicznej, odpowiada solidarnie z Wykonawcą, za szkodę poniesioną przez 

Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba, że za 

nieudostępnienie zasobów podmiot udostępniający nie ponosi winy. 

6. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, 

podmiotu, o którym mowa w ust. 1, nie potwierdzają spełnienia przez wykonawcę 

warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów 

podstawy wykluczenia, Zamawiający zażąda, aby wykonawca w terminie 

określonym przez zamawiającego zobowiązał się do osobistego wykonania 

odpowiedniej części zamówienia, wykazując własne zdolności techniczne lub 

zawodowe lub swoją sytuację finansową lub ekonomiczną.  

Wykonawca, udowodniając Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie 

dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, zobowiązany jest złożyć wraz z 

ofertą zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych 

zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. 
 

12. Wykaz podmiotowych środków dowodowych 
  

W celu potwierdzenia: 

1. braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu, Zamawiający 

będzie żądać, od wykonawcy, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, 

następujących podmiotowych środków dowodowych:  

a) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie wskazanym przepisami 

art.108 ust.1 pkt.1, pkt.2 oraz pkt.4 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo 

zamówień publicznych - sporządzonej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej 

złożeniem; 

b) odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej 

Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, sporządzonych nie 

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

wpisu do rejestru lub ewidencji; 

c) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, 

że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i opłat, w zakresie określonym 

w Rozdz.7 pkt.3 SWZ, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego 

złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem podatków lub opłat wraz z 

zaświadczeniem zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że 

odpowiednio przed upływem terminu składania ofert wykonawca dokonał 
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płatności należnych podatków lub opłat wraz z odsetkami lub grzywnami lub 

zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności;  

d) zaświadczenia albo innego dokumentu właściwej terenowej jednostki 

organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub właściwego oddziału 

regionalnego lub właściwej placówki terenowej Kasy Rolniczego 

Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z 

opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, w zakresie 

określonym w Rozdz.7 pkt.3, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed 

jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem składek na ubezpieczenia 

społeczne lub zdrowotne wraz z zaświadczeniem albo innym dokumentem 

zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że odpowiednio 

przed upływem terminu składania ofert wykonawca dokonał płatności należnych 

składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz odsetkami lub 

grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności 

e) oświadczenia wykonawcy, o braku przynależności do tej samej grupy 

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

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

wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, albo oświadczenia o przynależności do 

tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami i informacjami 

potwierdzającymi przygotowanie oferty niezależnie od innego wykonawcy, 

należącego do tej samej grupy kapitałowej (Załącznik Nr 3B do SWZ). 

f) oświadczenia wykonawcy, o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu 

złożonym wraz z ofertą, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania 

wskazanych przez zamawiającego (Załącznik Nr 3C do SWZ). 

2. potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, Zamawiający 

będzie żądać następujących podmiotowych środków dowodowych:  

a. części sprawozdania finansowego, w przypadku gdy sporządzenie 

sprawozdania wymagane jest przepisami kraju, w którym wykonawca ma 

siedzibę lub miejsce zamieszkania, a jeżeli podlega ono badaniu przez firmę 

audytorską zgodnie z przepisami o rachunkowości, również odpowiednio ze 

sprawozdaniem z badania sprawozdania finansowego, a w przypadku 

wykonawców niezobowiązanych do sporządzenia sprawozdania finansowego, 

innych dokumentów określających przychody, potwierdzających uzyskanie w 

każdym z ostatnich 3 lat obrotowych, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest 

krótszy – za ten okres; przychodów nie niższych niż 3.000.000 PLN 

b. informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej 

potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność 

kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 3 miesiące przed 

złożeniem oferty w wysokości nie mniejszej niż 1.500.000 PLN  

c. dokumentów potwierdzających, że wykonawca jest ubezpieczony od 

odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z 

przedmiotem zamówienia ze wskazaniem sumy gwarancyjnej tego ubezpieczenia 

– nie niższej niż 2.000.000 PLN 
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d. wskazanie realizacji referencyjnych, wraz z załączeniem dowodów – 

wykonanie robót budowlanych wskazanych w Rozdz. 9 pkt. 1.2.1.; 

e. wykaz osób wskazanych do pełnienia funkcji: kierownika budowy oraz 

kierowników robót: w branży konstrukcyjno – budowlanej oraz w branży 

instalacji elektrycznych. 

3. Zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do 

złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, 

podmiotowych środków dowodowych, aktualnych na dzień ich składania.   

 
12.1. Wykonawca mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami 

Rzeczypospolitej Polskiej 

1. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami 

Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast:  

1) informacji z Krajowego Rejestru Karnego – składa informację z odpowiedniego 

rejestru, takiego jak rejestr sądowy albo w przypadku braku takiego rejestru, 

inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub 

administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce 

zamieszkania, w zakresie, w jakim powyższa informacja stanowi 

potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia wykonawcy;  

2) zaświadczenia potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem 

podatków i opłat, zaświadczenia albo innego dokumentu potwierdzającego, że 

wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub 

zdrowotne, lub odpisu albo informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z 

Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej – składa 

dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma 

siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:  

a) nie naruszył obowiązków dotyczących płatności podatków, opłat lub 

składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne,  

b) nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie 

zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego 

działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej 

tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w 

przepisach miejsca wszczęcia tej procedury.  

2. Dokument, o którym mowa w pkt 1. 1), powinien być wystawiony nie wcześniej 

niż 6 miesięcy przed jego złożeniem. Dokumenty, o których mowa w pkt 1. 2) 

powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem.  

3. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie 

wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt.1, lub gdy dokumenty te nie 

odnoszą się do wszystkich przypadków, o których mowa w pkt.1, zastępuje się je 

odpowiednio w całości lub w części dokumentem zawierającym odpowiednio 

oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego 

reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone 

pod przysięgą, lub, jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce 

zamieszkania nie ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed 
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organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu 

zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce 

zamieszkania wykonawcy. Przepis dotyczący terminów wystawienia tych 

dokumentów wskazany w pkt.2 stosuje się odpowiednio. 

13. Informacje dotycząca wyjaśnień lub zmian postanowień 

Specyfikacji Warunków Zamówienia 

1. Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie 

treści SWZ.  

2. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie 

później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod 

warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SWZ wpłynął do zamawiającego nie 

później niż na 4 dni przed upływem terminu składania ofert, wskazanym w 

ogłoszeniu o przetargu.  

3. Jeżeli Zamawiający nie będzie w stanie udzielić wyjaśnień w powyższych 

terminach - przedłuży termin składania ofert o czas niezbędny do zapoznania się 

wszystkich zainteresowanych wykonawców z wyjaśnieniami niezbędnymi do 

należytego przygotowania i złożenia ofert.  

4. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania 

wniosku o wyjaśnienie treści SWZ, o którym mowa w pkt.2  

5. W przypadku, gdy wniosek o wyjaśnienie treści SWZ wpłynie po terminie, o 

którym mowa w pkt.2, Zamawiający nie ma obowiązku udzielania wyjaśnień SWZ 

oraz obowiązku przedłużenia terminu składania ofert.  

6. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający udostępnia na stronie 

internetowej prowadzonego postępowania, bez ujawniania źródła zapytania. 

7. W przypadku, gdy zmiana treści SWZ będzie prowadzić będzie do zmiany treści 

ogłoszenia o zamówieniu, Zamawiający zamieści stosowne ogłoszenie o zmianie 

treści ogłoszenia.  

15. Informacje o sposobie komunikowania się zamawiającego z 

wykonawcami w inny sposób niż przy użyciu środków komunikacji 

elektronicznej  

Zamawiający dopuszcza komunikację ustną (telefoniczną), ale tylko w odniesieniu do 

informacji, które nie są istotne, w szczególności nie dotyczą ogłoszenia o zamówieniu, 

dokumentów zamówienia lub ofert, o ile możliwe będzie udokumentowanie jej 

przebiegu zwięzłą notatką służbową. 

16. Termin związania ofertą 

1. Zamawiający wymaga, aby wykonawca pozostawał związany złożoną ofertą co 

najmniej do dnia 29.05.2022 r.  

2. W przypadku, gdy wybór najkorzystniejszej oferty nie nastąpi przed upływem 

terminu związania ofertą, Zamawiający przed upływem terminu związania ofertą 
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zwróci się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o 

wskazywany przez niego okres.  

3. Zgoda wykonawcy na przedłużenie terminu związania ofertą, wymagać będzie 

złożenia przez wykonawcę pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na 

przedłużenie terminu związania ofertą.  

4. Przedłużenie terminu związania ofertą następuje wraz z przedłużeniem okresu 

ważności wadium albo jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na 

przedłużony okres związania ofertą.   

17. Opis sposobu przygotowywania oferty. Forma dokumentów 

1. Treść oferty winna zawierać, co najmniej, informacje, jakie zostały wskazane w 

Załączniku Nr 2 do SWZ – „FORMULARZ OFERTOWY”. 

2. OFERTA, oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia i spełnieniu warunków 

udziału w postępowaniu muszą zostać złożone, pod rygorem nieważności, w 

formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym. 

3. Podmiotowe środki dowodowe, inne dokumenty, w tym dokumenty 

potwierdzające umocowanie do reprezentowania, odpowiednio wykonawcy, 

wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego, 

podmiotu udostępniającego zasoby, zwane dalej „dokumentami potwierdzającymi 

umocowanie do reprezentowania” które: 

1) zostały wystawione przez upoważnione podmioty - inne niż wykonawcę, 

wykonawcę wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, podmiot 

udostępniający zasoby lub podwykonawcę, zwane dalej „upoważnionymi 

podmiotami” (np. bank, ubezpieczyciel… itp.): 

 jako dokument elektroniczny - wykonawca przekazuje się ten dokument; 

 jako dokument w postaci papierowej - wykonawca przekazuje cyfrowe 

odwzorowanie tego dokumentu opatrzone kwalifikowanym podpisem 

elektronicznym, poświadczającym zgodność cyfrowego odwzorowania z 

dokumentem w postaci papierowej. 

2) zostały sporządzone przez wykonawcę, wykonawcę wspólnie ubiegający się 

o udzielenie zamówienia, podmiot udostępniający zasoby lub podwykonawcę:  

 jako dokument elektroniczny - przekazuje się w postaci elektronicznej i 

opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym. 

 jako dokument w postaci papierowej i opatrzone własnoręcznym 

podpisem - przekazuje cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu 

opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, poświadczającym 

zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej; 

4. Pod pojęciem „cyfrowe odwzorowanie”, o którym mowa powyżej, należy 

rozumieć dokument elektroniczny będący kopią elektroniczną treści zapisanej w 

postaci papierowej, umożliwiający zapoznanie się z tą treścią i jej zrozumienie, bez 

konieczności bezpośredniego dostępu do oryginału. 

5. W przypadku przekazywania dokumentu elektronicznego w formacie poddającym 

dane kompresji    kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym 

lub podpisem osobistym, jest równoznaczne z opatrzeniem wszystkich 
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dokumentów zawartych w tym pliku odpowiednio kwalifikowanym podpisem 

elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. 

6. Podstawowym narzędziem do komunikacji między Zamawiającym a 

Wykonawcami, umożliwiającym realizację procesu związanego z udzielaniem 

zamówień publicznych przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, służącym 

w szczególności do przekazywania OFERT, OŚWIADCZEŃ załączanych do oferty, 

będzie „miniPortal”, udostępniony się na stronie internetowej: 

https://miniportal.uzp.gov.pl/. 

7. Instrukcja użytkowania „miniPortalu” jest dostępna na podanej powyżej stronie 

internetowej miniPortalu. 

18. Wymagania dotyczące wadium 

1. Zamawiający żąda od wykonawców składających ofertę wniesienia wadium w 

wysokości: 70.000,00 (słownie: siedemdziesiąt tysięcy) PLN; 

2. Wadium musi zostać wniesione przed upływem terminu składania ofert i 

utrzymane nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem 

następujących przypadków, które mogą zaistnieć przed upływem tego terminu: 

a) zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego; 

b) unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia, z wyjątkiem sytuacji, 

gdy nie zostało rozstrzygnięte odwołanie na czynność unieważnienia albo nie 

upłynął termin do jego wniesienia. 

3. Wadium może być wnoszone według wyboru wykonawcy w jednej lub kilku 

następujących formach: 

a) pieniądzu; 

b) gwarancjach bankowych; 

c) gwarancjach ubezpieczeniowych; 

4. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na poniższy rachunek 

bankowy Zamawiającego.  

Numer rachunku 33 8834 0009 2001 0000 2017 0001     

z tytułem „PUGK Nidzica WADIUM – etap III” 

5. Za termin wniesienia wadium w pieniądzu zostanie przyjęty termin uznania 

rachunku Zamawiającego. 

6. Wadium wniesione w pieniądzu zamawiający przechowuje na rachunku 

bankowym. 

7. Jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia, o których mowa 

w ust. 3 lit. b) - c), wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu 

oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej. 

8. Jeżeli wykonawca otrzymał od wystawcy gwarancji wadialnej tylko dokument w 

formie papierowej, zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu elektroniczną 

kopię gwarancji. W przypadku, gdy w treści takiej gwarancji, zawarto zastrzeżenie, 

iż gwarancja wygasa w przypadku zwrotu oryginału gwarancji wystawcy 

(gwarantowi), wykonawca zobowiązany jest przed upływem terminu składania 

ofert dostarczyć Zamawiającemu oryginał dokumentu.  

https://miniportal.uzp.gov.pl/
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19. Sposób oraz termin składania ofert  

1. Wykonawca składa OFERTĘ za pośrednictwem „Formularza do złożenia, zmiany, 

wycofania oferty lub wniosku” dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na 

miniPortalu. Funkcjonalność do zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę jest 

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

formularzu oferty Wykonawca zobowiązany jest podać adres skrzynki ePUAP, na 

którym prowadzona będzie korespondencja związana z postępowaniem.  

2. Ofertę należy sporządzić w języku polskim.  

3. Wykonawca zobowiązany jest złożyć ofertę, pod rygorem nieważności, w 

formie elektronicznej. 

4. Sposób złożenia oferty, w tym zaszyfrowania oferty opisany został w „Instrukcji 

użytkownika”, dostępnej na stronie: https://miniportal.uzp.gov.pl/  

5. Jeżeli dokumenty elektroniczne, przekazywane przy użyciu środków komunikacji 

elektronicznej, zawierają informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w 

rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej 

konkurencji (Dz. U. z 2020 r. poz. 1913), wykonawca, w celu utrzymania w 

poufności tych informacji, przekazuje je w wydzielonym i odpowiednio oznaczonym 

pliku, wraz z jednoczesnym zaznaczeniem polecenia „Załącznik stanowiący 

tajemnicę przedsiębiorstwa” a następnie wraz z plikami stanowiącymi jawną część 

należy ten plik zaszyfrować.  

6. Do oferty należy dołączyć OŚWIADCZENIE o spełnieniu warunków udziału - 

oświadczenie, musi zostać złożone zgodnie z treścią Załącznika Nr 3A do SWZ.  

7. Jeżeli ofertę składają wykonawcy wspólnie, do oferty zobowiązani są dodatkowo 

dołączyć: 

1) oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi 

wykonają poszczególni wykonawcy – uczestnicy konsorcjum; 

2) dokument potwierdzający ustanowienie pełnomocnika do reprezentowania ich 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w 

postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia. 

8. Jeżeli wykonawca, celem potwierdzenia warunków udziału w postępowaniu 

dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej, polega na zasobach innych 

podmiotów, zobowiązany jest dołączyć do oferty zobowiązanie podmiotu 

udostępniającego zasoby, potwierdzające, że stosunek łączący wykonawcę z 

podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do 

udostępnianych tych zasobów oraz określające w szczególności:  

1) zakres dostępnych wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby;  

2) sposób i okres udostępnienia wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów 

podmiotu udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia;  

3) zakres, w jakim podmiot udostępniający zasoby, zrealizuje roboty budowlane lub 

usługi, których wskazane zdolności dotyczą. 

9. 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.  



Strona 20 z 26 
 

10. Wykonawca po upływie terminu do składania ofert nie może skutecznie dokonać 

zmiany ani wycofać złożonej oferty.  

 

 

 

Wykonawca zobowiązany jest złożyć ofertę w nieprzekraczalnym terminie  

do dnia 29.04.2022 r. do godz. 1000 

Za termin złożenia oferty uznany zostanie termin wprowadzenia dokumentów elektronicznych 

do systemu teleinformatycznego. 

20. Termin otwarcia ofert 

1.  Otwarcie ofert nastąpi w dniu, w którym upływa termin składania ofert – 15 minut 

po upływie tego terminu.  

2. W przypadku awarii systemu informatycznego, za pomocą którego odbywa się 

składanie ofert, która powoduje brak możliwości otwarcia ofert w terminie 

określonym przez Zamawiającego, otwarcie ofert następuje niezwłocznie po 

usunięciu awarii.  

3. W takim przypadku Zamawiający przekaże informację o zmianie terminu otwarcia 

ofert na stronie internetowej prowadzonego postępowania.  

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

prowadzonego postępowania, informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na 

sfinansowanie zamówienia.  

5. Niezwłocznie po otwarciu ofert, Zamawiający zamieści na stronie internetowej 

prowadzonego postępowania następujące informacje:  

1) nazwy albo imiona i nazwiska oraz siedziby lub miejsca prowadzonej działalności 

gospodarczej albo miejsca zamieszkania wykonawców, których oferty zostały 

otwarte;  

2) ceny zawarte w ofertach. 

21. Sposób obliczenia ceny 

1. Cena ofertowa stanowić będzie ryczałtowe wynagrodzenie wykonawcy za należyte 

wykonanie zamówienia.  

2. Cena oferta musi obejmować wszelkie koszty, jakie poniesie wykonawca w związku 

z wykonywaniem zamówienia. 

3. Ponieważ okres realizacji zamówienia nie przekracza 24 miesięcy Zamawiający nie 

przewiduje waloryzacji ceny ofertowej. 

22. Opis kryteriów oceny ofert wraz z podaniem wag tych kryteriów 

i sposobu oceny ofert 

1. Ocena ofert i wybór najkorzystniejszej oferty zostaną dokonany wyłącznie na 

podstawie poniższych kryteriów wyboru: 

Lp. Nazwa kryterium Waga 
kryterium 

1 CENA OFERTOWA 80% 
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2 OCENA TECHNICZNA 20% 
 

2. W zakresie kryterium „CENA OFERTOWA” ocenie punktowej podlegać będzie 

oszczędność, jaką uzyska Zamawiający dokonując wyboru ocenianej oferty. 

Punktacja dokonywana będzie według poniższej zależności: 

 
gdzie: PCJ - ilość punktów, jakie uzyskuje oceniana oferta (J) w zakresie 

kryterium „Cena ofertowa”; 

 C min – najniższa cena ofertowa spośród ofert niepodlegających 

odrzuceniu; 

 CJ – cena ofertowa ocenianej oferty. 

2.1. Jeżeli wybór oferty 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.15), dla celów zastosowania 

kryterium „CENA OFERTOWA” Zamawiający doliczy do przedstawionej w tej 

ofercie ceny kwotę podatku od towarów i usług, którą miałby obowiązek 

rozliczyć.  

2.2. W ofercie, o której mowa w pkt.2.1., 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. 

3. W zakresie kryterium OCENA TECHNICZNA punktowane będzie zastosowanie przy 

realizacji zamówienia a) rur preizolowanych produkowanych metodą ciągłą z 

aluminiową barierą antydyfuzyjną o współczynniku przewodzenia ciepła niższym 

niż 0,027 W/mk zarówno przed jak i po starzeniu wraz ze złączami odpornymi na 

1000 cykli - celem potwierdzenia spełnienia wymagania kryterialnego, do oferty 

należy załączyć - kopię badań - potwierdzających wymaganą wartość współczynnika 

przewodzenia ciepła przed starzeniem i po starzeniu zgodnie z normą PN EN 253 

oraz kopię badań złączy mufowych na 1000 cykli zgodnie z normą PN EN 489. 

Wszystkie badania musza dotyczyć tego samego systemu preizolowanego i winny 

być wykonane przez niezależne laboratorium badawcze posiadające akredytację do 

tego typu badań.  

4. Sumaryczna wartość punktowa oferty stanowić będzie sumę punktów uzyskach w 

obydwu kryteriach: 

POF = Σ PC + POT 
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23. Informacje o formalnościach, jakie muszą zostać dopełnione po 

wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia 

publicznego 

23.1. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy. 

1. Wybrany wykonawca zobowiązany będzie do wniesienia zabezpieczenia 

należytego wykonania umowy w kwocie stanowiącej 5% ceny ofertowej.  

2. Zabezpieczenie służyć będzie pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub 

nienależytego wykonania umowy. 

3. Wybrany wykonawca zobowiązany będzie wnieść zabezpieczenie przed 

zawarciem umowy. 

4. W uzasadnionych przypadkach, gdy dla uzyskanie gwarancji należytego 

wykonania umowy, konieczne będzie przedłożenie gwarantowi podpisanej 

umowy, Zamawiający wyrazi zgodę na wniosek wykonawcy, na wniesienie 

zabezpieczenia w uzgodnionym terminie, po zawarciu umowy. W takim 

przypadku zwrot wadium nastąpi dopiero po złożeniu gwarancji zabezpieczenia, 

a w przypadku niedotrzymania uzgodnionego terminu na wniesienie 

zabezpieczenia, Zamawiający odstąpi od zawartej umowy i zatrzyma wadium.  

5. Zabezpieczenie może być wnoszone, według wyboru wykonawcy, w jednej lub w 

kilku następujących formach: 

a) pieniądzu; 

b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy 

oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że zobowiązanie kasy jest zawsze 

zobowiązaniem pieniężnym; 

c) gwarancjach bankowych; 

d) gwarancjach ubezpieczeniowych; 

e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 

2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju 

Przedsiębiorczości. 

6. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu wykonawca wpłaca przelewem na 

rachunek bankowy wskazany przez zamawiającego. 

7. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu wykonawca może wyrazić zgodę 

na zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia. 

8. Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, zamawiający przechowuje je na 

oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie 

wniesione w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku 

bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt 

prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na 

rachunek bankowy wykonawcy. 

9. W trakcie realizacji umowy wykonawca – za zgodą Zamawiającego – będzie mógł 

dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka form wskazanych w 

pkt.5, pod warunkiem zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia 

jego wysokości. 
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10. Zamawiający zwróci 70% zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania 

zamówienia i uznania przez zamawiającego za należycie wykonane. 

11. Zamawiający pozostawi na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady lub 

gwarancji kwotę stanowiącą 30% zabezpieczenia. Zatrzymana część 

zabezpieczenia zostanie zwrócona nie później niż w 15. dniu po upływie okresu 

rękojmi za wady lub gwarancji. 

 
23.2.  Uzgodnienie Harmonogramu Rzeczowo - Finansowego (HRF) 

1. Przed zawarciem umowy wybrany wykonawca zobowiązany będzie do 

uzgodnienia z Zamawiającym proponowanego Harmonogramu Rzeczowo – 

Finansowego, wyznaczającego terminy wykonania, kluczowych dla przedmiotu 

zamówienia elementów świadczenia oraz terminy i kwoty wynagrodzenia 

należnego wykonawcy.  

2. Podpisanie umowy warunkowe jest uzgodnieniem treści harmonogramu, o 

którym mowa w pkt. 1. 

23.3.  Przedłożenie dokumentu potwierdzającego posiadanie przez wykonawcę 
ubezpieczenia OC 

1. Przed zawarciem umowy wykonawca zobowiązany będzie przedłożyć 

Zamawiającemu dokument potwierdzający posiadanie ubezpieczenia od 

odpowiedzialności cywilnej na kwotę nie niższą niż wskazano w Rozdz.9 punkt. 

1.1. lit. c), stosownie do tego, na którą część zamówienia składa ofertę. 

2. Jeżeli wykonawca złoży uzasadniony wniosek o przedłużenie terminu 

przedłożenia dokumentu potwierdzającego posiadanie wymaganego 

ubezpieczenia, z uwagi na konieczność przedłożenia ubezpieczycieli zawartej 

umowy, Zamawiający wyrazi zgodę – z zastrzeżeniem, iż do czasu przedłożenia 

dokumentu ubezpieczenia nie zostanie przekazany wykonawcy plac budowy. A 

przypadku niedotrzymania przez wykonawcę nowo wyznaczonego terminu 

Zamawiający odstąpi od zawartej umowy z winy z wykonawcy. 

3. Ubezpieczenie musi obejmować cały okres wykonywania zamówienia, zgodnie z 

treścią złożonej oferty. 

4. W przypadku, gdy wykonawca posiada aktualne ubezpieczenie na wskazaną 

wartość, ale o krótszym terminie obowiązywania niż okres realizacji, 

zobowiązany będzie – prze upływem terminu ważności posiadanego 

ubezpieczenia – przedłużyć okres jego obowiązywania lub złożyć nowy 

dokument, pod rygorem wstrzymania możliwości realizacji zamówienia, do czasu 

przedłożenia wymaganego dokumentu.  

23.4.  Przedłożenie umowy regulującej współpracę wykonawców wspólnie 
składających ofertę 

1. Wykonawcy wspólnie składający ofertę, o ile ich oferta zostanie wybrana, mogą 

zostać wezwaniu przez Zamawiającego do przedłożenia, do wglądu, umowy 

regulującej zasady i warunki współdziałania wykonawców na etapach: składania 

oferty oraz realizacji zamówienia. 
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2. Przedmiotowa umowa winna wskazywać i potwierdzać związanie nią wykonawców 

wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia przez cały okres wykonywania 

zamówienia, w tym również przez okres udzielonych gwarancji. 

24. Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia 

publicznego, które zostaną wprowadzone do umowy w sprawie 

zamówienia publicznego 

1. Zamawiający zawrze z wybranym Wykonawcą pisemną umowę, we wskazanym 

przez Zamawiającego miejscu i terminie. 

2. W zawartej umowie zostaną zawarte postanowienia ujęte w projekcie umowy, 

stanowiącej Załącznik Nr 5 do SWZ. 

25. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących 

wykonawcy 

1. W przedmiotowym postępowaniu nie przysługują środki ochrony prawnej 

wskazane przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych. 

2. Wykonawca, którego w jego ocenie, interes prawny doznał uszczerbku na skutek 

naruszenia postanowień Regulaminu, może złożyć skargę do kierownika 

Zamawiającego w terminie 5 dni, w którym powzięto lub przy zachowaniu 

należytej staranności można było powziąć, wiadomości o okolicznościach 

stanowiących podstawę złożenia skargi. 

3. Zamawiający rozpoznaje skargę w terminie 5 dni od jej otrzymania, udzielając 

wykonawcy pisemnej odpowiedzi. 

4. W przypadku wniesienia skargi z naruszeniem terminu, o którym mowa w ust.2 

Zamawiający może pozostawić skargę bez rozpatrzenia.  

 

26. Wykaz załączników 

Załącznikami, stanowiącymi integralną część Specyfikacji Warunków Zamówienia są:  
Nr 

ZAŁĄCZNIKA 

TYTUŁ ZAŁĄCZNIKA 

1 Dokumentacja projektowa stanowiąca opis przedmiotu zamówienia, 

obejmująca: 

Projekt budowlany sieci i węzłów cieplnych  

Przedmiary 

Pozwolenie na budowę 

Wymagania techniczne – sieci cieplne - załącznik 1/1 

Wymagania techniczne – węzły cieplne - załącznik 1/2 

2 Formularz OFERTY 

3 Wzór oświadczeń składanych wraz z OFERTĄ 

3A – 3C 

Wzory wymaganych oświadczeń, składanych na wezwanie Zamawiającego, 

dotyczących: 

a) Potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu (Załącznik 

3A); 
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b) Grupy kapitałowej - brak przynależności albo przynależność (Załącznik 3B); 

c) Aktualności informacji ujętych w oświadczeniu złożonym wraz z ofertą 

(Załącznik 3C) 

4 
Harmonogramy Rzeczowo - Finansowe 

Formularze cenowe 

5 Projekt UMOWY 

 
 
 
 
 
 
 

27. Informacje dotyczące RODO 

 

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 Przedsiębiorstwo 

Usługowe Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. ul. Kolejowa 17 13-100 Nidzica; 

 kontakt z przedstawicielem do ochrony danych osobowych w 

Przedsiębiorstwie Usługowe Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. ul. Kolejowa 

17 13-100 Nidzica możliwy jest pod nr tel. tel.: +48 89 625 24 28; Email: 

sekretariat@pugknidzica.com.pl w godzinach pracy: 7:00 – 15:00; 

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

RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego 

na wykonanie kompleksowej usługi – pełnienie funkcji inwestora zastępczego 

– dla planowanego przedsięwzięcia: "Modernizacja i rozbudowa systemu 

ciepłowniczego Nidzicy w celu zwiększenia jego efektywności oraz likwidacji 

niskiej emisji etap III” 

 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 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 

z 2019 r., poz. 1843 z późn. zm.), dalej „ustawa Pzp”; 

 Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy 

Pzp, przez okres co najmniej 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie 

zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres 

przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; 

 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 

mailto:sekretariat@pugknidzica.com.pl
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publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy 

Pzp; 

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

w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 

 posiada Pani/Pan: 

o na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych 

Pani/Pana dotyczących; 

o na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych 

osobowych *; 

o 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 **; 

o 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: 

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

osobowych; 

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

o 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. 

 
 

 

…………………………………………………………………………………………….

. 

Podpis osoby uprawnionej 

do reprezentowania Zamawiającego 
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