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1. Nazwa, adres i dane teleadresowe Zamawiającego. 

 
„AQUABELLIS” Sp. z o. o.  
ul. Lipowa 55  
64 - 610 Rogoźno 
tel. 67 26 18 500 
adres e-mail: inwestycje@aquabellis.pl  
https://aquabellis.pl/ 

2. Podstawowe informacje o postępowaniu. 

 
1) Finansowanie przedmiotu zamówienia planowane jest z udziałem środków  

z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. 
2) Postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie 

Regulaminu udzielania podprogowych zamówień sektorowych  
w Aquabellis Sp.  z o.o. w Rogoźnie wprowadzonym zarządzeniem nr 3/2021r. 
stanowiącym Załącznik nr 7 do SIWZ. 

3) Zamawiający przewiduje możliwość udzielania zamówień podobnych, 
polegających na powtórzeniu podobnych robót budowlanych, zgodnych  
z przedmiotem zamówienia podstawowego, do 5% wartości zamówienia 
podstawowego. Podstawą ustalenia warunków realizacji zamówienia podobnego 
jest umowa podstawowa oraz przeprowadzone z wykonawcą negocjacje. 

3. Opis przedmiotu zamówienia.  

 
1) Przedmiot zamówienia obejmuje przebudowę stacji uzdatniania wody  

w Rogoźnie wraz z infrastrukturą techniczną oraz uzyskaniem pozwolenia na 
użytkowanie.  

2) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Załączniku nr 5 do 
SIWZ. 

3) Nazwy i kody określone we Wspólnym Słowniku Zamówień (CPV): 
45252120-5 Roboty budowlane w zakresie zakładów uzdatniania wody 
45210000 - Roboty budowlane w zakresie budynków 
51514110-2 - Usługi instalowania maszyn i aparatury do oczyszczania lub 
filtrowania wody 
45311000-0 – Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych 
45320000-6 – Roboty izolacyjne  
45000000-7 - Roboty budowlane 
72243000-0 - Usługi programowania 

4) Oferta musi obejmować całość przedmiotu zamówienia. Zamawiający nie 
dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 

5) Zamawiający wymaga, aby wykonawca lub podwykonawca(y) zatrudniali na 
podstawie stosunku pracy wszystkie osoby wykonujące roboty objęte 
Przedmiotem Zamówienia (z wyłączeniem czynności wykonywanych przez 
Kierownika Budowy, Kierowników Robót, Przedstawiciela Wykonawcy, Kierownika 
Rozruchu oraz Programistów) jeżeli wykonanie tych czynności polega na 
wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 
1974 r. - Kodeks pracy. 

mailto:inwestycje@aquabellis.pl
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6) Wszędzie tam, gdzie w SIWZ i załącznikach do niej znajdują się określenia 
wskazujące znaki towarowe, patenty lub pochodzenie, źródła lub szczególny 
proces, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego 
wykonawcę, Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania przez 
Wykonawców produktów, materiałów lub urządzeń równoważnych. Wszędzie tam, 
gdzie Zamawiający opisuje przedmiot zamówienia przez odniesienie do norm, 
europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów 
referencji technicznych, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne. Jako 
równoważne dopuszcza się inne rozwiązania, niż podane w dokumentacji 
projektowej, pod warunkiem zagwarantowania równorzędnych parametrów 
technicznych i technologicznych nie gorszych niż określone w dokumentacji 
projektowej oraz zgodności z obowiązującymi wymaganiami prawnymi oraz pod 
warunkiem, że nie obniżą one określonych dokumentacją projektową standardów, 
walorów użytkowych i estetycznych, będą posiadały wymagane odpowiednie 
atesty, certyfikaty lub dopuszczenia oraz zapewnią wykonanie zamówienia 
zgodnie z oczekiwaniami określonymi zarówno w dokumentacji projektowej, 
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót jak i w SIWZ. W przypadku, gdy 
zastosowanie materiałów lub urządzeń równoważnych wymagać będzie zmiany 
dokumentacji projektowej, koszty przeprojektowania poniesie wykonawca, przy 
czym realizacja przedmiotu zamówienia musi nastąpić w terminie przewidzianym 
w SWZ. 

4. Termin realizacji umowy i okres gwarancji/rękojmi. 

 
1) Termin realizacji umowy: 

a) Termin przekazania placu budowy – do 5 dni kalendarzowych od zawarcia 
umowy; 

b) Termin zakończenia robót budowlanych - do dnia 30.09.2023 roku; 
c) Termin zakończenia rozruchu technologicznego i uzyskania pozwolenia na 

użytkowanie przebudowywanej stacji uzdatniania wody - do dnia 31.11.2023 
roku. 

2) Wymagany okres gwarancji jakości oraz rękojmi na roboty budowlane: 60 miesięcy 
od dnia odbioru końcowego. 

 
3) Wymagany okres gwarancji jakości na urządzenia, sprzęt i oprzyrządowanie: 

minimum 24 miesiące od dnia odbioru końcowego.  Okres gwarancji jakości na 
urządzenia, sprzęt i oprzyrządowanie stanowi jedno z kryteriów oceny ofert. 

5. Sposób obliczenia ceny oferty 

 
1) Zamawiający przewiduje wynagrodzenie ryczałtowe. Wykonawca zobowiązany 

jest do podania ceny za realizację przedmiotu zamówienia na formularzu oferty, 
według wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do SIWZ. 

2) Wynagrodzenie ryczałtowe obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją robót 
objętych niniejszym postępowaniem, w tym ryzyko wykonawcy z tytułu 
oszacowania wszelkich kosztów związanych z realizacją zamówienia, a także 



4 
 

oddziaływania innych czynników mających lub mogących mieć wpływ na koszty. 
Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania przedmiotu i zakresu 
zamówienia nie może być podstawą do żądania zwiększenia wynagrodzenia 
ryczałtowego określonego w umowie. 

3) Podstawą wyceny jest Dokumentacja projektowa oraz wszelkie inne informacje                            
o przedmiocie zamówienia zawarte w SIWZ. Załączone przedmiary robót nie są 
podstawą sporządzenia przez wykonawcę wyceny, a mają jedynie charakter 
pomocniczy, informacyjny. Wobec powyższego mogą występować rozbieżności 
pomiędzy ilością i zakresem prac wskazanych w załączonych Przedmiarach robót, 
a ilością i zakresem prac do wykonania wynikających z Dokumentacji projektowej. 
Ilości i zakres prac wskazany w przedmiarach robót nie jest wiążący dla 
wykonawcy.   

4) Cena ofertowa musi obejmować wszystkie prace jakie z technicznego punktu 
widzenia są konieczne do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia. 

5) Podana w ofercie cena musi być wyrażona w PLN z dokładnością do dwóch miejsc 
po przecinku. Cena musi uwzględniać wszystkie wymagania niniejszej SIWZ oraz 
obejmować wszelkie koszty związane z terminowym i prawidłowym wykonaniem 
przedmiotu zamówienia oraz warunkami i wytycznymi stawianymi przez 
Zamawiającego, odnoszącymi się do przedmiotu zamówienia. 

6) Cena musi być wyrażona w PLN niezależnie od wchodzących w jej skład 
elementów. Rozliczenia pomiędzy zamawiającym a wykonawcą będą prowadzone 
w walucie PLN. 

7) Cena dla przedmiotu zamówienia może być tylko jedna, nie dopuszcza się 
wariantowości cen. Wszelkie upusty, rabaty, powinny być od razu ujęte w cenie, 
tak by podana cena za realizację przedmiotu zamówienia była ceną ostateczną, 
bez konieczności dokonywania przez Zamawiającego przeliczeń i innych działań 
w celu jej określenia. 

6. Zasady dotyczące składania oświadczeń i dokumentów oraz ich forma i 

język. 

 
1) Na ofertę składają się: formularz oferty oraz wszystkie pozostałe wymagane 

dokumenty zgodnie z pkt 12 SIWZ. 
2) Wykonawcy sporządzą oferty zgodnie z wymaganiami SIWZ. 
3) Oferta musi być sporządzona na piśmie, czytelnie, w języku polskim. 
4) Oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do składania oświadczeń 

woli w imieniu wykonawcy. Pełnomocnictwo do podpisania oferty musi być 
dołączone do oferty, o ile nie wynika ono z innych dokumentów złożonych przez 
wykonawcę. 

5) Pozostałe dokumenty i oświadczenia muszą być podpisane odpowiednio przez 
wykonawcę (osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy), 
podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca (podmiot 
udostępniający zasoby), wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 
zamówienia publicznego, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą. 

6) Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca 
(osoba lub osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy), podmiot, na 
którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca (podmiot udostępniający 
zasoby), wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia 
publicznego, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą. 
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7) Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje przez opatrzenie kopii 
dokumentu lub kopii oświadczenia, sporządzonych w postaci papierowej, 
własnoręcznym podpisem. 

8) Jeżeli któryś z wymaganych dokumentów składanych przez wykonawcę jest 
sporządzony w języku obcym dokument taki należy złożyć wraz z tłumaczeniem 
na język polski. Dokumenty sporządzone w języku obcym bez wymaganych 
tłumaczeń nie będą brane pod uwagę. 

9) Wszystkie strony oferty muszą być ponumerowane. Ponadto, wszelkie miejsca, w 
których Wykonawca naniósł zmiany, muszą być przez niego parafowane. 

10) Wykonawca składa tylko jedną ofertę.  
11) Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 
12) Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem 

oferty. 

7. Wspólne ubieganie się o udzielenie zamówienia. 

 
1) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają 

pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich 
w postępowaniu i zawarcia umowy. 

2) Pełnomocnictwo, o którym mowa w pkt 1 należy dołączyć do oferty. 
3) Wszelką korespondencję w postępowaniu zamawiający kieruje do pełnomocnika.  
4) Wspólnicy spółki cywilnej są wykonawcami wspólnie ubiegającymi się o udzielenie 

zamówienia i mają do nich zastosowanie zasady określone w pkt 1 – 3. 
5) Przed zawarciem umowy wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie 

zamówienia będą mieli obowiązek przedstawić zamawiającemu kopię umowy 
regulującej współpracę tych wykonawców, zawierającą, co najmniej: 
a) zobowiązanie do realizacji wspólnego przedsięwzięcia gospodarczego 

obejmującego swoim zakresem realizację przedmiotu zamówienia, 
b) określenie zakresu działania poszczególnych stron umowy, 
c) czas obowiązywania umowy, który nie może być krótszy, niż okres obejmujący 

realizację zamówienia. 

8. Wadium. 

 
1) Przed upływem terminu składania ofert należy wnieść wadium w wysokości  

260 000 zł (słownie: dwieście sześćdziesiąt tysięcy złotych). Decyduje moment 
wpływu środków do zamawiającego. 

2) Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: w 
pieniądzu – przelewem konto: Bank Spółdzielczy w Czarnkowie Oddział w 
Rogoźnie 50 8951 0009 3910 3642 2000 0010 (zaleca się, aby np. w tytule 
przelewu wyraźnie oznaczyć wykonawcę wnoszącego wadium) 
- gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, 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 (z 
zastrzeżeniem, że poręczenie jest zawsze poręczeniem pieniężnym) - wykonawca 
przekazuje zamawiającemu oryginał gwarancji/poręczenia w postaci 
elektronicznej na adres e-mail lub poprzez załączenie oryginału 
gwarancji/poręczenia w formie pisemnej do oferty. 
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3) W przypadku, gdy wykonawca wnosi wadium w formie gwarancji lub poręczenia: 
- dokument gwarancji/poręczenia sporządzony w języku obcym należy złożyć wraz 
z tłumaczeniem na język polski, 
- gwarancje/poręczenia podlegać muszą prawu polskiemu; wszystkie spory 
dotyczące gwarancji/poręczeń będą rozstrzygane zgodnie z prawem polskim i 
poddane jurysdykcji sądów polskich.  

4) W przypadku, gdy wykonawca wnosi wadium w formie gwarancji lub poręczenia z 
treści tych dokumentów musi w szczególności jednoznacznie wynikać: 
- zobowiązanie gwaranta/poręczyciela do zapłaty całej kwoty wadium 
nieodwołalnie i bezwarunkowo na pierwsze żądanie zamawiającego 
(beneficjenta gwarancji/poręczenia) w przypadku, gdy wykonawca, którego oferta 
została wybrana odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie, 
bez potwierdzania tych okoliczności lub nie wniósł zabezpieczenia należytego 
wykonania umowy,  
- termin obowiązywania gwarancji/poręczenia, który nie może być krótszy niż 
termin związania ofertą. 

5) Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze 
oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem 
wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z 
zastrzeżeniem ppkt 6 i 7. 

6) Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający 
zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy. 

7) Zamawiający zatrzymuje wadium, jeżeli wykonawca, którego oferta została 
wybrana odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie lub nie 
wniósł zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

9. Wyjaśnienia treści SIWZ i sposób porozumiewania się wykonawców z 

zamawiającym. 

 
1) Postępowanie odbywa się w języku polskim. Oświadczenia, wnioski, 

zawiadomienia pytania oraz informacje itp. składane w trakcie postępowania  
(z wyjątkiem przekazywania ofert i dokumentów/uzupełnień składanych przez 
Wykonawcę, dla których zastrzeżona jest wyłącznie forma pisemna) zamawiający 
i wykonawcy przekazują pisemnie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej. 
Adres poczty elektronicznej: inwestycje@aquabellis.pl  

2) Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego pisemnie lub za pomocą poczty 
elektronicznej o wyjaśnienie treści SIWZ (wraz z załącznikami). Zamawiający 
udziela wyjaśnień, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści wpłynie do 
zamawiającego na mniej niż 14 dni przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli 
wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie po upływie tego terminu lub będzie 
dotyczyć udzielonych już wyjaśnień, zamawiający może udzielić wyjaśnień albo 
pozostawić wniosek bez rozpoznania. 

3) Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania 
wniosku, o którym mowa w ppkt 2. 

4) Treść pytań dotyczących SIWZ wraz wyjaśnieniami zamawiający udostępni na 
stronie internetowej. 

5) W szczególnie uzasadnionych przypadkach zamawiający może przed upływem 
terminu składania ofert zmodyfikować treść SIWZ. Dokonaną modyfikację 
zamawiający udostępniana na stronie internetowej. 

mailto:inwestycje@aquabellis.pl
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6) Zamawiający przewiduje możliwość przeprowadzenia wizji lokalnej na 
terenie stacji uzdatniania wody w Rogoźnie w celu zapoznania się 
wykonawców z przedmiotem zamówienia. Chęć odbycia wizji lokalnej należy 
zgłosić telefonicznie zamawiającemu (Michał Skomurski nr. telefonu 501 631 
940). Termin odbycia wizji lokalnej będzie każdorazowo ustalany z 
zainteresowanym wykonawcą. 

10. Składanie i otwarcie ofert. 

 
1) Oferty należy składać w formie pisemnej pod rygorem nieważności, osobiście, za 

pośrednictwem poczty lub przesyłką kurierską w sekretariacie (pokój nr 1) budynku 
„AQUABELLIS” Sp. z o.o., ul. Lipowa 55, 64-610 Rogoźno, w terminie do dnia 
28.02.2022 r. do godz. 12:00.  

2) Zaleca się, aby wykonawca zamieścił ofertę w kopercie oznaczonej w następujący 
sposób: „Oferta na przebudowę stacji uzdatniania wody, nie otwierać przed 
28.02.2022 r. godziną 12:00”. Jeżeli oferta wykonawcy nie będzie oznaczona w 
ten sposób, zamawiający nie będzie ponosić żadnej odpowiedzialności za 
nieterminowe wpłynięcie oferty.  

3) Decydujące znaczenie dla oceny zachowania terminu składania ofert ma data i 
godzina wpływu oferty do zamawiającego, a nie data nadania przesyłki pocztowej 
lub kurierskiej.  

4) Wykonawca nie może wprowadzić zmian do oferty ani wycofać jej po upływie 
terminu składania ofert. 

5) Otwarcie ofert nastąpi w dniu 28.02.2022 r., o godzinie 12:30, w siedzibie 
Zamawiającego, przy ul. Lipowej 55, pokój nr 2 (wejście przez sekretariat). 
Otwarcie ofert jest jawne, wykonawcy mogą w nim uczestniczyć. Bezpośrednio 
przed otwarciem ofert zamawiający podaje kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na 
sfinansowanie zamówienia. 

6) Wykonawca pozostaje związany ofertą 30 dni od dnia składania ofert. 
7) Zamawiający poprawi w ofercie oczywiste omyłki pisarskie oraz oczywiste omyłki 

rachunkowe (z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonywanych 
poprawek) a także inne omyłki polegające na niezgodności oferty z SIWZ 
(niepowodujące istotnych zmian w treści oferty), niezwłocznie zawiadamiając o 
tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona. 

8) Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu 
przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli wykonawca nie później 
niż w terminie składania ofert, zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz 
wykazał, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. 

 

11. Warunki udziału w postępowaniu oraz wykluczenia.  

 
1) O udzielenie zamówienia może się ubiegać wykonawca, który wykaże, że spełnia 

poniżej określone warunki udziału w postępowaniu tj.: 
 
a) posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości nie niższej niż 

7 000 000 zł. 
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W przypadku wspólnego ubiegania się wykonawców o udzielenie zamówienia 
ww. warunek wykonawcy ci mogą spełniać łącznie. 
W przypadku gdy wykonawca polega na zdolnościach podmiotów trzecich na 
zasadach określonych w ppkt 3 powyższe zastrzeżenie dotyczy również tych 
podmiotów. 

 
b) jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej 

działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie 
niższą niż 15 000 000 zł. 
W przypadku wspólnego ubiegania się wykonawców o udzielenie zamówienia 
ww. warunek wykonawcy ci mogą spełniać łącznie. 
W przypadku gdy wykonawca polega na zdolnościach podmiotów trzecich na 
zasadach określonych w ppkt 3 powyższe zastrzeżenie dotyczy również tych 
podmiotów. 
 

c) jego średnioroczny przychód netto ze sprzedaży w okresie ostatnich trzech lat 
obrotowych (2018, 2019, 2020), a jeżeli okres prowadzenia działalności jest 
krótszy – w tym okresie, wyniósł minimum 20 000 000 zł. 

W przypadku wspólnego ubiegania się wykonawców o udzielenie zamówienia 
ww. warunek wykonawcy ci mogą spełniać łącznie. 
W przypadku gdy wykonawca polega na zdolnościach podmiotów trzecich na 
zasadach określonych w ppkt 3 powyższe zastrzeżenie dotyczy również tych 
podmiotów. 

 

d) wykonał należycie w okresie ostatnich siedmiu lat przed upływem terminu 
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym 
okresie: 
 
d1) co najmniej jedną robotę budowlana, których przedmiotem była budowa lub 
przebudowa stacji uzdatniania wody w układzie dwustopniowej filtracji 
ciśnieniowej o wydajności części technologicznej nie mniejszej niż 240 m3/h, o 
wartości nie mniejszej niż 10 000 000,00 zł netto, 

d2) co najmniej jedną robotę budowlaną, polegającą na instalacji pompy ciepła 
o nominalnej mocy cieplnej min. 50 kW, 

 
Roboty budowlane określone w lit. d1) – d2) mogą być wykonane w ramach 
jednej umowy lub w ramach oddzielnych umów. 
W przypadku wspólnego ubiegania się wykonawców o udzielenie zamówienia 
ww. warunek wykonawcy ci mogą spełniać łącznie. 
W przypadku gdy wykonawca polega na zdolnościach podmiotów trzecich na 
zasadach określonych w ppkt 3 powyższe zastrzeżenie dotyczy również tych 
podmiotów. 

 
e) dysponuje lub będzie dysponować: 

 
e1) co najmniej 1 osobą na stanowisko Przedstawiciela Wykonawcy 
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Niniejsza osoba powinna posiadać doświadczenie w zarządzaniu co najmniej 
jednym kontraktem (jako kierownik projektu lub równoważne stanowisko 
polegające na zarządzaniu kontraktem/projektem typu: Manager 
Kontraktu/Projektu, Dyrektor Kontraktu/Projektu, Inżynier Rezydent) o 
wartości min. 10 000 000 zł netto, polegającym na budowie,  przebudowie, 
modernizacji  stacji uzdatniania wody o wydajności nie mniejszej niż 240 
m3/h (uzdatniającej wodę do parametrów zgodnych z Rozporządzeniem 
Ministra Zdrowia z dnia 07.12.2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej 
do spożycia przez ludzi); 
Przedstawiciel Wykonawcy może jednocześnie sprawować funkcję 
Kierownika Budowy.  
Przedstawiciel Wykonawcy będzie posiadać upoważnienie konieczne do 
działania w imieniu wykonawcy, w ramach swoich obowiązków będzie 
administrował kontraktem, występować pisemnie do Zamawiającego o 
zatwierdzenie materiałów, robót i podwykonawców, prowadzić 
korespondencję z Zamawiającym związaną z realizacją kontraktu.  

 
e2) co najmniej 1 osobę na stanowisku Kierownika Budowy 

Niniejsza osoba powinna posiadać uprawnienia budowlane do kierowania 
robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w 
zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, 
wodociągowych i kanalizacyjnych wydane na podstawie aktualnych 
przepisów Prawa Budowlanego, a dla osób, które uzyskały uprawnienia 
przed 1994 r. wymagane są uprawnienia do projektowania w specjalności 
instalacyjno-inżynieryjnej w zakresie sieci i instalacji sanitarnych.  
Ponadto osoba ta powinna posiadać się co najmniej 5-cioletnie 
doświadczenie zawodowe (licząc od daty uzyskania uprawnień), w tym 
pełnienie funkcji Kierownika Budowy lub Kierownika Robót na co najmniej 
jednym zadaniu polegającym na budowie, przebudowie lub modernizacji 
stacji uzdatniania wody o wydajności co najmniej 240 m3/h (uzdatniającej 
wodę do parametrów zgodnych z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 
07.12.2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi) 
o wartości robót budowlanych min. 7 000 000,00 zł netto. 

 
e3) co najmniej 1 osobą na stanowisku Kierownika robót konstrukcyjno-

budowlanych 
Niniejsza osoba winna posiadać uprawnienia budowlane do kierowania 
robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-
budowlanej wydane na podstawie aktualnych przepisów Prawa 
Budowlanego, a dla osób, które uzyskały uprawnienia przed 1994 r. 
wymagane są uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w 
specjalności konstrukcyjno-budowlanej.  
Ponadto osoba ta powinna posiadać co najmniej 5-cioletnie doświadczenie 
zawodowe (licząc od daty uzyskania uprawnień), w tym pełnienie funkcji  
Kierownika Budowy lub Kierownika Robót na co najmniej jednym zadaniu 
polegającym na budowie, przebudowie lub modernizacji stacji uzdatniania 
wody o przepustowości co najmniej 240 m3/h (uzdatniającej wodę do 
parametrów zgodnych z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 
07.12.2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi) 
o wartości robót budowlanych min. 7 000 000,00 zł netto; 
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e4) co najmniej 1 osoba na stanowisku Kierownika robót elektrycznych 

Niniejsza osoba powinna posiadać uprawnienia budowlane do kierowania 
robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w 
zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych na 
podstawie aktualnych przepisów Prawa Budowlanego lub dla osób, które 
uzyskały uprawnienia przed 1994 r. wymagane są uprawnienia do kierowania 
robotami budowlanymi w specjalności instalacji elektrycznych lub w 
specjalności instalacyjno-inżynieryjnej w zakresie instalacji elektrycznych.  
Ponadto osoba ta powinna posiadać co najmniej 5-cioletnie doświadczenie 
zawodowe  (licząc od daty uzyskania uprawnień), w tym pełnienie funkcji  
Kierownika Budowy lub Kierownika Robót na co najmniej jednym zadaniu 
polegającym na budowie, przebudowie lub modernizacji stacji uzdatniania 
wody o przepustowości co najmniej 240 m3/h (uzdatniającej wodę do 
parametrów zgodnych z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 
07.12.2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi) 
o wartości robót budowlanych min. 7 000 000,00 zł netto; 
 

e5) co najmniej 1 osobą na stanowisku Kierownika Rozruchu 
Niniejsza osoba powinna posiadać wykształcenie na kierunku: inżynieria 
środowiska lub ochrona środowiska lub instalacje i urządzenia sanitarne lub 
budownictwo lub inne pokrewne.   
Niniejsza osoba powinna posiadać doświadczenie w kierowaniu próbami 
końcowymi i rozruchem co najmniej 3 stacji uzdatniania wody o wydajności 
co najmniej 240 m3/h (uzdatniającej wodę do parametrów zgodnych z 
Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 07.12.2017 r. w sprawie jakości 
wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi); 
 

e6) co najmniej 1 osobę na stanowisku Programista SCADA  
Niniejsza osoba powinna posiadać: 
- wykształcenie wyższe  
- doświadczenie zawodowe, w tym co najmniej 3-letnie we wdrażaniu 
systemów SCADA. Ponadto osoba ta powinna wykazać się doświadczeniem 
polegającym wdrożeniu co najmniej 2 projektów budowy systemów SCADA 
dotyczących stacji uzdatniania wody; 

 
e7) co najmniej 1 osobę na stanowisku Programista PLC 

Niniejsza osoba winna posiadać: 
- wykształcenie wyższe  
- doświadczenie zawodowe w programowaniu systemów sterowania PLC na 
stacji uzdatniania wody. Wskazana osoba musi wykazać się 
doświadczeniem polegającym na programowaniu, co najmniej w ramach 
dwóch 2 inwestycji, systemu sterowania złożonego z min. 2 sterowników 
PLC. 

 

W przypadku wspólnego ubiegania się wykonawców o udzielenie zamówienia 
ww. warunek wykonawcy ci mogą spełniać łącznie. 
W przypadku gdy wykonawca polega na zdolnościach podmiotów trzecich na 
zasadach określonych w ppkt 3 powyższe zastrzeżenie dotyczy również tych 
podmiotów. 
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2) Dodatkowe informacje dotyczące ww. warunków udziału w postępowaniu: 

a) zakres uprawnień budowlanych będzie odczytywany zgodnie z treścią decyzji o 
ich nadaniu i w oparciu o przepisy będące podstawą ich nadania. 

b) w celu uniknięcia wątpliwości zaleca się podanie daty wydania uprawnień 
i  dokładne cytowanie zakresu uprawnień z posiadanego zaświadczenia. 

c) w przypadku gdy jakakolwiek wartość dotycząca warunków określonych w ppkt 
1 wyrażona będzie w walucie obcej, zamawiający przeliczy tę wartość w oparciu 
o średni kurs walut NBP dla danej waluty z daty wszczęcia postępowania. Za 
datę wszczęcia postępowania Zamawiający uznaje datę umieszczenia 
ogłoszenia o zamówieniu na stronie internetowej. Jeżeli w tym dniu średni kurs 
NBP nie będzie opublikowany zamawiający przyjmie średni kurs z ostatniego 
dnia przed dniem ogłoszenia. 

d) wszystkie ww. osoby skierowane przez wykonawcę do realizacji zamówienia 
muszą biegle posługiwać się językiem polskim. W przeciwnym razie wykonawca 
udostępni wystarczającą ilość tłumaczy, wykazujących znajomość języka 
technicznego w zakresie terminologii budowlanej, we wszystkich 
specjalnościach występujących przy realizacji zamówienia. 

3) korzystanie z podmiotów udostępniających zasoby: 
a) wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału  

w postępowaniu polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych  
lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby, 
niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych, 

b) w odniesieniu do warunków dotyczących doświadczenia wykonawcy mogą 
polegać na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, jeśli podmioty te 
wykonają roboty budowlane do realizacji, których te zdolności są wymagane, 

c) wykonawca nie może, po upływie terminu składania ofert, powoływać  
się na zdolności podmiotów udostępniających zasoby, jeżeli na etapie składania 
ofert nie polegał on w danym zakresie na zdolnościach podmiotów 
udostępniających zasoby. Wykonawca polegający na zdolnościach lub sytuacji 
podmiotów udostępniających zasoby dołącza do oferty dokumenty, o których 
mowa w pkt 12 ppkt 1 lit. d SIWZ. 

4) Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu dokonana zostanie na 
podstawie złożonych dokumentów na zasadzie SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA 

5) O udzielenie zamówienia może się ubiegać wykonawca, który nie podlega 
wykluczeniu z postępowania z powodów określonych w oświadczeniu 
stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ.  

 

12.  Wymagane dokumenty  

 
1) Dokumenty wymagane przez Zamawiającego, które należy złożyć wraz z ofertą: 

a) formularz oferty zgodnie z pkt 10 ppkt 1 SIWZ; 
 Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale. 
b) oświadczenie wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z 

postępowania z powodów określonych w oświadczeniu, zgodnie z wzorem 
stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ. 
Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale. 
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W przypadku składania oferty wspólnej każdy z wykonawców składa odrębne 
oświadczenie. 

c) Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, zgodnie z 
wzorem stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ.  
Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale. 
W przypadku składania oferty wspólnej każdy z wykonawców składa odrębne 
oświadczenie. 

d) zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania wykonawcy 
do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego 
zamówienia wraz z oświadczeniem podmiotu udostępniającego zasoby, 
potwierdzającym brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz 
spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim 
wykonawca powołuje się na jego zasoby (wg wzoru stanowiącego załącznik 
nr 4 do SIWZ).  
Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale. 
Uwaga! Ww. dokument należy złożyć tylko wtedy, gdy wykonawca polega  
na zdolnościach lub sytuacji podmiotu udostępniającego zasoby. 

e) odpowiednie pełnomocnictwa tylko w sytuacjach określonych w pkt 6 ppkt 
4 zdanie 2 lub w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie (pkt 7 ppkt 
1). 
Ww. pełnomocnictwa należy złożyć w oryginale lub kopii notarialnie 
poświadczonej. 
 

2) Środki dowodowe wymagane przez zamawiającego na potwierdzenie, że 
wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona, spełnia warunki udziału w 
postępowaniu, o których mowa w pkt 11. Wymienione poniżej środki należy złożyć 
przed wyborem najkorzystniejszej oferty - na wezwanie zamawiającego: 
 
a) informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej 

potwierdzająca wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność 
kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed 
upływem terminu składania ofert; 
W przypadku składania oferty wspólnej ww. dokument składa ten/ci z 
wykonawców składających ofertę wspólną, który/którzy w ramach konsorcjum 
będzie/będą odpowiadał/odpowiadali za spełnienie tego warunku. 
Ww. dokument należy złożyć w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność 
z oryginałem 
 

b) oświadczenie wykonawcy o średniorocznym przychodzie netto ze 
sprzedaży, za okres ostatnich trzech lat obrotowych, a jeżeli okres 
prowadzenia działalności jest krótszy – za ten okres. 
W przypadku składania oferty wspólnej ww. dokument składa ten/ci z 
wykonawców składających ofertę wspólną, który/którzy w ramach konsorcjum 
będzie/będą odpowiadał/odpowiadali za spełnienie tego warunku. 
Ww. dokument należy złożyć w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność 
z oryginałem 

c) dokument/dokumenty potwierdzające, że wykonawca jest ubezpieczony 
od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej 
z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez 
zamawiającego. 
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W przypadku składania oferty wspólnej ww. dokument składa ten/ci z 
wykonawców składających ofertę wspólną, który/którzy w ramach konsorcjum 
będzie/będą odpowiadał/odpowiadali za spełnienie tego warunku. 
Ww. dokument należy złożyć w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność 
z oryginałem 
 

d) wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich siedmiu lat przed 
upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest 
krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca 
wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz 
załączeniem dowodów potwierdzających, że roboty te zostały wykonane 
należycie (referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na 
rzecz którego roboty budowlane były wykonywane). 
W przypadku składania oferty wspólnej ww. dokument składa ten z 
wykonawców składających ofertę wspólna, który w ramach konsorcjum będzie 
odpowiadał za realizację prac objętych uprawnieniem. 

Ww. dokumenty należy złożyć w oryginale lub kopii potwierdzonej za 
zgodność z oryginałem. 

e) wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia 
publicznego, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, 
uprawnień, doświadczenia i wykształcenia, niezbędnych do wykonania 
zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności  
W przypadku składania oferty wspólnej ww. dokument składa ten z 
wykonawców składających ofertę wspólna, który w ramach konsorcjum będzie 
odpowiadał za realizację prac objętych uprawnieniem. 
Ww. dokument należy złożyć w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność 
z oryginałem. 
 

3) Jeżeli wykonawca nie złoży w określonym terminie dokumentów lub oświadczeń, 
o których mowa w ppkt 1 lit. b), c), d), e) lub ppkt 2 lit. a-e dokumenty lub 
oświadczenia te są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wątpliwości, 
zamawiający wzywa do ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia w terminie 
przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlega 
odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania 

6) W przypadku wątpliwości zamawiający wezwie, w wyznaczonym przez siebie 
terminie, do złożenia wyjaśnień dotyczących złożonych oświadczeń i dokumentów. 

13. Wybór oferty najkorzystniejszej. 

 
1) Wybór oferty najkorzystniejszej zostanie dokonany według następujących 

kryteriów oceny ofert:  
 
a) „Cena netto” – waga kryterium 95 % 
 
Sposób przyznania punktów w kryterium:  
 

   cena najniższa 
 Cena netto = ------------------------------- x 95 pkt  
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          cena oferty ocenianej 
 
Wykonawca może uzyskać w tym kryterium maksymalnie 95 pkt. 

 
b) „Okres gwarancji jakości na urządzenia, sprzęt i oprzyrządowanie” – waga 
kryterium 5% 
 
Sposób przyznania punktów w kryterium:  
 
Jeżeli wykonawca zaoferuje okres gwarancji jakości na urządzenia, sprzęt i 
oprzyrządowanie w minimalnym wymiarze określonym w SIWZ tj. 24 miesiące od 
dnia odbioru końcowego otrzyma 0 punktów. 
 
Jeżeli wykonawca zaoferuje okres gwarancji jakości na urządzenia, sprzęt i 
oprzyrządowanie w wymiarze 48 miesięcy od dnia odbioru końcowego 
otrzyma 5 punktów. 
 
Wykonawca może uzyskać w tym kryterium maksymalnie 5 pkt. 
 
Jeżeli wykonawca zaoferuje gwarancję jakości na urządzenia, sprzęt i 
oprzyrządowanie na okres krótszy niż 24 miesiące, oferta zostanie 
odrzucona jako niezgodna z warunkami SIWZ.  

Jeżeli wykonawca zaoferuje gwarancję jakości na urządzenia, sprzęt i 
oprzyrządowanie na okres dłuższy niż 48 miesięcy, do oceny ofert w 
kryterium „okres gwarancji jakości na urządzenia, sprzęt i oprzyrządowanie” 
zostanie przyjęty okres 48-miesięczny, czyli maksymalny zgodny z żądaniem i 
możliwościami zamawiającego, natomiast do umowy zostanie wpisany okres 
gwarancji jakości zgodny z oświadczeniem wykonawcy. 

W przypadku niewypełnienia lub nieczytelnego wypełnienia pkt 2 formularza oferty 
zamawiający uzna, że wykonawca oferuje okres gwarancji jakości w minimalnym 
wymiarze określonym w SIWZ.  

 
2) Zamawiający najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy wykonawca, 

którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu 
oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. 

3) Zamawiający zastrzega możliwość dodatkowych negocjacji z wykonawcą, którego 
oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą. 

4) Zamawiający odrzuci ofertę wykonawcy w sytuacjach, o których mowa w par. 25 
Regulaminu. 

5) Zamawiający unieważni postępowanie w sytuacjach, o których mowa w par 28 ust. 
1 Regulaminu. 

6) Zamawiający zastrzega także możliwość unieważnienia postępowania na każdym 
etapie bez podania przyczyny. 

7) Zamawiający poinformuje o wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu 
postępowania zgodnie z par. 27 i 28 ust. 3 Regulaminu. 
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14. Umowa. Istotne postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści 

umowy. 

 
1) Zamawiający podpisze umowę z wybranym wykonawcą po ogłoszeniu wyników 

postępowania 
2) Istotne postanowienia umowy, które zostaną wprowadzone do treści  

umowy zawarte są w projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 6 do SIWZ. 
Wykonawca ma obowiązek zawrzeć umowę zgodnie z tymi postanowieniami. 

3) Przed podpisaniem umowy wykonawca przedłoży zamawiającemu do 
uzgodnienia Harmonogram rzeczowo - finansowy realizacji oraz finansowania 
przedmiotu zamówienia, uwzględniający wymagane informacje (etapy, 
czasokresy i zaangażowanie procentowe) z wyodrębnieniem zakresów 
powierzonych podwykonawcom. 

4) Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza uchyla 
się od zawarcia umowy lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego 
wykonania umowy, zamawiający może zbadać, czy nie podlega wykluczeniu oraz 
czy spełnia warunki udziału w postępowaniu wykonawca, który złożył ofertę 
najwyżej ocenioną spośród pozostałych ofert. 

5) Przed podpisaniem umowy wykonawca musi przedłożyć rachunek zysków i 
strat potwierdzający średnioroczny przychód netto ze sprzedaży w okresie 
ostatnich trzech lat obrotowych (2018, 2019, 2020), a jeżeli okres 
prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wynoszący minimum 
20 000 000 zł (jeżeli wykonawca w zakresie spełnienia warunku, o którym 
mowa w pkt 1 lit. c polegał na zdolnościach podmiotu trzeciego, należy 
przedłożyć rachunek zysków i strat tego/tych podmiotów). 

15. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy. 

 
1) Wykonawca jest zobowiązany wnieść zabezpieczenie należytego wykonania 

umowy najpóźniej do dnia podpisania umowy, w wysokości 5% ceny netto 
podanej w ofercie. 

2) Zabezpieczenie należytego wykonania umowy będzie służyło pokryciu roszczeń z 
tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. 

3) Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wniesione w: pieniądzu, 
gwarancjach bankowych lub gwarancjach ubezpieczeniowych. 

4) Jeżeli zabezpieczenia należytego wykonania umowy zostanie wniesione w 
pieniądzu zamawiający przechowa je na oprocentowanym rachunku bankowym. 

5) Jeżeli zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie wniesione 
pieniądzu, zamawiający zwróci je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy 
rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane pomniejszone o koszty 
prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek 
wykonawcy.  

6) Zabezpieczenie może być wniesione w jednej lub kilku formach. 
7) W przypadku, gdy wykonawca wnosi zabezpieczenie w formie gwarancji 

bankowej, lub gwarancji ubezpieczeniowej, z treści tych gwarancji musi w 
szczególności jednoznacznie wynikać: 
a) zobowiązanie gwaranta (banku, zakładu ubezpieczeń) do zapłaty do wysokości 

określonej w gwarancji kwoty, nieodwołalnie i bezwarunkowo, na pierwsze 
żądanie zamawiającego (beneficjenta gwarancji) zawierające oświadczenie, że 
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zaistniały okoliczności związane z niewykonaniem lub nienależytym 
wykonaniem umowy bez potwierdzania tych okoliczności, 

b) termin obowiązywania gwarancji. 
8) W przypadku, gdy Wykonawca wnosi zabezpieczenie w formie gwarancji 

bankowej lub gwarancji ubezpieczeniowej, gwarancje te podlegać muszą prawu 
polskiemu; wszystkie spory odnośnie gwarancji będą rozstrzygane zgodnie z 
prawem polskim i poddane jurysdykcji sądów polskich. 

9) Zamawiający może, na wniosek wykonawcy, wyrazić zgodę na zmianę formy 
wniesionego zabezpieczenia pod warunkiem zachowania ciągłości 
zabezpieczenia                   i bez zmniejszenia jego wysokości. 

10) Zwrot zabezpieczenia nastąpi: 
a) 80% sumy zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia odbioru końcowego;  
b) 20% sumy zabezpieczenia w terminie 15 dni od dnia zakończenia okresu 

rękojmi/gwarancji. 

16. Pouczenie o środkach ochrony prawnej. 

 
1) Sprzeciw przysługuje wykonawcom, jeżeli ich interes prawny w uzyskaniu 

zamówienia doznał lub mógł doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez 
zamawiającego przepisów Regulaminu.  

2) Sprzeciw można wnieść wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, postanowień 
SIWZ, czynności podjętych przez zamawiającego w postępowaniu oraz w 
przypadkach zaniechania przez Zamawiającego czynności, do której jest 
obowiązany na podstawie Regulaminu. 

3) Sprzeciw wnosi się do Kierownika Zamawiającego za pośrednictwem Sekretariatu 
w terminie 5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej 
staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących 
podstawę jego wniesienia. 

4) Sprzeciw uważa się za wniesiony z chwilą, gdy doszedł on do zamawiającego w 
taki sposób, że mógł zapoznać się z jego treścią, ale nie później niż do godz. 15:00 
w ostatnim dniu, kiedy dopuszczalne jest jego wniesienie. 

5) Wniesienie sprzeciwu jest dopuszczalne tylko przed zawarciem umowy. 
6) Sprzeciw wniesiony po terminie lub wniesiony przez podmiot nieuprawniony nie 

będzie rozpatrywany. 
7) Sprzeciw powinien wskazywać zaskarżaną czynność lub zaniechanie 

zamawiającego, a także zawierać żądanie, zwięzłe przytoczenie zarzutów oraz 
okoliczności faktycznych i prawnych uzasadniających jego wniesienie. 

8) W przypadku wniesienia sprzeciwu po upływie terminu składania ofert bieg 
terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ostatecznego 
rozstrzygnięcia sprzeciwu. 

9) O zawieszeniu biegu terminu związania ofertą zamawiający informuje 
niezwłocznie 
wykonawców, którzy złożyli oferty. 

10) O wniesieniu sprzeciwu oraz jego treści i zarzutach zamawiający zawiadamia 
niezwłocznie wykonawców uczestniczących w postępowaniu. 

11) Sprzeciw rozstrzyga się w terminie 7 dni od daty wniesienia go do zamawiającego. 
12) Rozpatrując sprzeciw Kierownik Zamawiającego uwzględnia lub oddala sprzeciw. 
13) W przypadku uwzględnienia sprzeciwu powtarza się oprotestowaną czynność. 

O powtórzeniu czynności Zamawiający informuje wykonawców, którzy złożyli 
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oferty. 
14) Od oddalenia sprzeciwu dalsze środki odwoławcze nie przysługują. 

17. 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 przepływał 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: 
1) Administratorem danych osobowych jest „AQUABELLIS” Sp. z o. o.  

ul. Lipowa 55 64 - 610 Rogoźno; 
2) Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO w celu 

związanym z niniejszym postępowaniem. 
3) Odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona 

zostanie dokumentacja niniejszego postępowania. 
4) Dane osobowe będą przechowywane w okresie trwałości projektu tj. przez okres 5 

lat od dnia realizacji umowy/zakończenia postępowania. 
5) W odniesieniu do danych osobowych osób fizycznych decyzje nie będą 

podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO. 
6) Każda osoba, której dane osobowe zostaną wskazane w niniejszym postępowaniu 

lub w toku realizacji umowy posiada: 
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych jej 

dotyczących; 
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania jej danych osobowych 

(skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku 
postępowania prowadzonego w oparciu o zasadę konkurencyjności ani zmianą 
postanowień umowy w zakresie niezgodnym z tym postępowaniem oraz nie 
może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników), 

c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia 
przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których 
mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma 
zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia 
korzystania ze środków ochrony prawnej łub w celu ochrony praw innej osoby 
fizycznej łub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii 
Europejskiej lub państwa członkowskiego), 

d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w 
przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych jej dotyczących 
narusza przepisy RODO. 

18. Załączniki: 

 

Załącznik nr  1 do SIWZ formularz oferty 
Załącznik nr  2 do SIWZ oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia 
Załącznik nr  3 do SIWZ oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu 
Załącznik nr  4 do SIWZ zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby 
Załącznik nr  5 do SIWZ opis przedmiotu zamówienia 
Załącznik nr  6 do SIWZ wzór umowy 
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Załącznik nr  7 do SIWZ regulamin  
 
 


