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1. Nazwa (firma) i adres Zamawiającego: 
 

Gmina Wrocław, pl. Nowy Targ 1-8, 50-141 Wrocław, w imieniu i na rzecz której działają Wrocławskie Inwestycje  
Sp. z o. o. z siedzibą przy ul. Ofiar Oświęcimskich 36, 50-059 Wrocław na podstawie pełnomocnictwa nr 19/I/Z/19 
Prezydenta Wrocławia z dnia 16.04.2019  

2. Definicje:  
Na potrzeby niniejszej SWZ przyjmuje się, że poniższe pojęcia otrzymują następujące znaczenie: 

2.1. ustawa PZP lub PZP - ustawa z dnia 11 września 2019  - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 
ze zm.) 

2.2 ustawa  o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji -  ustawa z dnia 16 kwietnia 1993 o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji 
(t.j. Dz. U.  z 2020  poz. 1913)  

2.3 ustawa Prawo budowlane -  ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 ze zm.)  
2.4  ustawa o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich UE - ustawa 

z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii 
Europejskiej (Dz. U. 2021 r., poz. 1646 ze zm.)  

2.5 rozporządzenie w sprawie podmiotowych środków dowodowych- rozporządzenie 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) 

2.6 rozporządzenie w sprawie sposobu sporządzenia i przekazywania informacji - rozporządzenie 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. 2020 poz. 2452) 

2.7 rozporządzenie w sprawie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia- rozporządzenie wykonawcze 
Komisji (EU) 2016/7 z dnia 5 stycznia 2016 r. ustanawiające standardowy formularz jednolitego europejskiego 
dokumentu zamówienia (Dz. Urz. UE nr L 3/16 z 6.1.2016 str.16); 

2.8 JEDZ - Jednolity Europejski Dokument Zamówienia 
2.9 SWZ - Specyfikacja Warunków Zamówienia; 
2.10 Wykonawca - osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która 

oferuje na rynku wykonanie robót budowlanych lub obiektu budowlanego, dostawę produktów lub świadczenie usług lub 
ubiega się o udzielenie zamówienia, złożyła ofertę lub zawarła umowę w sprawie zamówienia publicznego; 

2.11 IDW - niniejsza instrukcja dla wykonawców 
2.12 RODO - rozporządzenie 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). 

3. Tryb udzielania zamówienia: 
  

3.1. Przetarg nieograniczony.  
3.2. Postępowanie prowadzone jest przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Ofertę można złożyć wyłącznie                         
za pośrednictwem miniPortalu (https://miniportal.uzp.gov.pl/), ePUAP (https://epuap.gov.pl/wps/portal). 

4. Opis przedmiotu zamówienia: 
 

4.1. Przedmiotem zamówienia jest obsługa eksploatacyjna urządzeń zapewniających obniżenie parcia 
hydrostatycznego wód gruntowych na płytę żelbetową i pozostałe elementy żelbetowej konstrukcji obiektu 
Narodowego Forum Muzyki  we Wrocławiu wraz z monitoringiem obiektu. 

4.2. Niniejsze zamówienie polega na realizacji założeń programu opracowanego we wcześniejszym zadaniu pn.: 
„Realizacja Programu Prewencyjnego polegającego na obniżeniu parcia hydrostatycznego wód gruntowych na płytę 
żelbetową i pozostałe elementy żelbetowej konstrukcji obiektu Narodowego Forum Muzyki we Wrocławiu”, zwanego 
dalej „Programem Prewencyjnym”. 



 
Część I – Instrukcja dla Wykonawców (IDW) 

ZP/16/PN/2022 
05840 Obsługa eksploatacyjna urządzeń zapewniających obniżenie parcia hydrostatycznego wód gruntowych na płytę żelbetową i pozostałe elementy żelbetowej konstrukcji 

obiektu Narodowego Forum Muzyki we Wrocławiu wraz z monitoringiem obiektu 
4 z 34 

 

4.3. Dalsza realizacja założeń Programu Prewencyjnego i monitoring mają na celu wyeliminowanie problemu 
niezbilansowanego wyporu hydrostatycznego na konstrukcję żelbetową poprzez zmienny w czasie poziom 
zwierciadła wody gruntowej. Celem realizacji Przedmiotu Umowy jest zapobieżenie degradacji technicznej obiektu 
Narodowego Forum Muzyki wraz z Parkingiem (łącznie Obiekt) tj. niedopuszczenie do powstawania kolejnych 
zarysowań, spękań, deformacji konstrukcji oraz powstawania nieszczelności konstrukcji żelbetowej. Degradacja w 
szczególności polega na pojawianiu się zarysowań na konstrukcji żelbetowej Obiektu, głównie płycie 
fundamentowej Parkingu Podziemnego, jak i ścianach szczelinowych, pojawianiu się przesiąków poprzez rysy, 
postępującej deformacji obiektu. 

4.4. W ramach zamówienia Zamawiający powierza, a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania czynności i 
obowiązków oraz realizacji wytycznych wskazanych we wzorze umowy, których opis został zawarty w Opisie 
Przedmiotu Zamówienia i w załącznikach do Opisu Przedmiotu Zamówienia.  

4.5. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został przedstawiony w Części III Specyfikacji Istotnych Warunków 
Zamówienia. 

 
4.6. Wspólny Słownik Zamówień (CPV) 

Główny 
przedmiot 

71 33 20 00-4 Geotechniczne usługi inżynieryjne 

Dodatkowe 
przedmioty 

71 30 00 00-1 Usługi inżynieryjne  
71 35 50 00-1 Usługi pomiarowe  
71 35 52 00-3 Wykonywanie badań  
71 63 00 00 -3 Usługi kontroli i nadzoru technicznego 
71 35 19 10- 5 Usługi geologiczne 

5. Zamówienia częściowe: 
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.  

6. Zamówienia podobne: 
6.1. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt. 7 ustawy Pzp, w okresie 3 lat od dnia 

udzielenia zamówienia podstawowego, dotychczasowemu wykonawcy lub dotychczasowym wykonawcom usług, 
polegających na powtórzeniu podobnych usług jak w zamówieniu podstawowym i zgodnych z jego przedmiotem. 

6.1.2. Zakres prac objętych ewentualnym zamówieniem podobnym został opisany w Części III SWZ  
6.1.3. Zamówienia, o których mowa powyżej zostaną udzielone na warunkach analogicznych do tych wynikających ze wzoru  

Umowy, z zastrzeżeniem zmian ściśle związanych ze specyfiką danego zamówienia oraz wynikających ze zmian przepisów 
prawa oraz norm technicznych, czy też zmian czynników cenotwórczych, które miały miejsce pomiędzy dniem zawarcia 
umowy w sprawie zamówienia podstawowego a dniem zawarcia umowy w sprawie zamówienia podobnego. Wykonawca, 
przed zawarciem umowy zobowiązany będzie złożyć oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz 
o  niepodleganiu wykluczeniu z postępowania, a na żądanie Zamawiającego, również dokumenty potwierdzające złożone 
oświadczenia, w zakresie nie szerszym niż w postępowaniu o udzielenie zamówienia podstawowego 

7. Informacja o ofercie wariantowej, umowie ramowej i zaliczkach: 
7.1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 
7.2. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.  
7.3. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczek. 

8. Termin wykonania zamówienia: 
8.1. Umowa zostaje zawarta na okres 12 miesięcy od daty podpisania Umowy. 
8.2. W okresie, o którym mowa w pkt. 8.1. czynności monitoringu Obiektu realizowane będą przez Wykonawcę w terminach 

zgodnie z harmonogramem, jaki strony zatwierdzą niezwłocznie po zawarciu umowy (maksymalnie w terminie do 14 dni 
od daty zawarcia Umowy), według wzoru Harmonogramu, który stanowi załącznik do Opisu Przedmiotu Zamówienia. 
Wykonawca przedłoży Zamawiającemu harmonogram (wskazujący daty dokonania czynności wyspecyfikowane we 
wzorze Harmonogramu, który to wzór określa także częstotliwość ich dokonywania) opracowany zgodnie ze wzorem 
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Harmonogramu, który stanowi załącznik do Opisu Przedmiotu Zamówienia w terminie do 7 dni od daty podpisania 
Umowy, a Zamawiający zatwierdzi go lub skoryguje w terminie kolejnych 7 dni od daty złożenia.         

9. Informacja o warunkach udziału w postępowaniu  
9.1 Wykonawcy ubiegający się o zamówienie publiczne muszą spełniać niżej wymienione warunki udziału w postępowaniu 

dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej tj. muszą:  

9.1.1. posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie.  Warunek ten uważa się za spełniony jeżeli: 

9.1.1.1.    Wykonawca w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności 
jest krótszy – w tym okresie nadzorował i serwisował przez okres co najmniej jednego roku co najmniej jedną instalację 
odpompowującą wodę gruntową spod płyty fundamentowej, tego samego budynku o kubaturze minimum 35 000 m3 , 
posiadającego minimum 2 kondygnacje podziemne i o zagłębieniu co najmniej 5 m pod poziomem terenu, będącą 
instalację wykonaną w formie zespołu odwadniającego (wysokość podnoszenia min. 5 m wody i wydajność instalacji min 
1,0 m3 na godzinę), w skład którego wchodziły minimum: 
 a) 2 stałe studnie odprężające wyposażone w filtry i pompy głębinowe sterowane przez czujniki poziomu wody,  

b) stałe instalacje przesyłowe z rur od otworów odwadniających do zbiorników,  

c) zbiornik (separator części stałych) stanowiący równocześnie zbiornik retencyjny o pojemności min 10 m3 ,  

d) pompy transferowe oraz stałą instalację przesyłową od pomp transferowych do instalacji kanalizacji deszczowej bądź 
innego wylotu pompowanej wody gruntowej spod płyty fundamentowej wyposażoną w układ automatycznej regulacji i 
sterowania (np. czujniki poziomu wody, czujniki ciśnienia) oraz w układ umożlwiający komunikację z systemem BMS 
budynku oraz  

9.1.1.2.    Wykonawca wykonał w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia 
działalności jest krótszy – w tym okresie, w odniesieniu do tego samego budynku o kubaturze minimum 35 000 m3, 
posiadającego minimum 2 kondygnacje podziemne i o zagłębieniu co najmniej 5 m pod poziomem terenu, co najmniej 
jedną usługę polegającą na:  

                 1) prowadzeniu w ciągu jednego roku monitoringu geodezyjnego budynku polegającego na wykonaniu minimum dwóch 
pomiarów geodezyjnych obiektu w tym pomiaru zerowego (Wykonawca wskaże rok i miesiąc dokonywania pomiarów) 
dla wszystkich kondygnacji budynku, o którym mowa powyżej na bazie założonych ciągów niwelacji precyzyjnej o ilości 
min. 40 reperów kontrolowanych (repery kontrolowane zlokalizowane w posadzce oraz głównych elementach 
konstrukcyjnych (np. słupach) każdej kondygnacji), z dowiązaniem pomiaru do geodezyjnej osnowy zewnętrznej sieci 
reperów odniesienia (minimum 3 repery odniesienia) i odchyłką pomiędzy przewyższeniem uzyskanym z pomiaru w 
kierunku głównym i powrotnym nie przekraczającą wartości dopuszczalnych 1,5 mm oraz  

                 2) prowadzeniu w ciągu jednego roku minimum dwóch pomiarów (Wykonawca wskaże rok i miesiąc dokonywania 
pomiarów) rozwarcia rys elementów konstrukcyjnych kondygnacji za pomocą stałych rysomierzy. 

 
UWAGA! W przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia, 
oceniany będzie ich łączny potencjał techniczny i zawodowy. W myśl postanowieniom art. 117 ust. 3 ustawy Pzp. 
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach poszczególnych członków 
konsorcjum, którzy wykonają usługi  do realizacji, których te zdolności są wymagane. Zgodnie z art. 117 ust. 4 ustawy 
Pzp.  wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, 
które roboty budowlane/usługi wykonają poszczególni członkowie konsorcjum – wzór w Załączniku 4. Oświadczenie 
dotyczące zakresu deklarowanych prac jakie będą wykonywać poszczególni wykonawcy wspólnie ubiegający się o 
udzielenie zamówienia winno być zgodne z warunkiem udziału w postępowaniu jakim wykazywał się dany członek 
konsorcjum.      

9.1.2. wskazać do uczestniczenia w wykonaniu niniejszego zamówienia następujące osoby odpowiedzialne za świadczenie 
usług wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, wykształcenia i doświadczenia niezbędnych 
do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności oraz informacja o podstawie do 
dysponowania tymi osobami: 
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9.1.2.1. Instalator (1 osoba) posiadający doświadczenie w nadzorowaniu i serwisowaniu jako instalator przez okres co 
najmniej jednego roku co najmniej jedną instalację odpompowującą wodę gruntową, spod płyty fundamentowej tego 
samego budynku o kubaturze minimum 35 000 m3 , posiadającego minimum 2 kondygnacje podziemne                                    
i o zagłębieniu co najmniej 5 m pod poziomem terenu będącą instalację wykonaną w formie zespołu odwadniającego 
(wysokość podnoszenia min. 5 m wody i wydajność instalacji min 1,0 m3 na godzinę), w skład którego wchodziły 
minimum:  
a) 2 stałe studnie odprężające wyposażone w filtry i pompy głębinowe sterowane przez czujniki poziomu wody, 
b) stałe instalacje przesyłowe z rur od otworów odwadniających do zbiorników, 
c) zbiornik (separator części stałych) stanowiący równocześnie zbiornik retencyjny o pojemności min 10 m3, 
d) pompy transferowe oraz stałą instalację przesyłową od pomp transferowych do instalacji kanalizacji deszczowej 
bądź innego wylotu pompowanej wody gruntowej spod płyty fundamentowej  
wyposażoną w układ automatycznej regulacji i sterowania (np. czujniki poziomu wody, czujniki ciśnienia) oraz                         
w układ umożlwiający komunikację z systemem BMS budynku. 

 
9.1.2.2. Geodeta (1 osoba) posiadająca doświadczenie w wykonaniu jako geodeta, w odniesieniu do tego samego budynku 

o kubaturze minimum 35 000m3, posiadającego minimum 2 kondygnacje podziemne i o zagłębieniu co najmniej 5 
m pod poziomem terenu co najmniej jedną usługę polegającą na:  

              1) prowadzeniu w ciągu jednego roku monitoringu geodezyjnego budynku polegającego na wykonaniu minimum 
dwóch pomiarów geodezyjnych obiektu w tym pomiaru zerowego (Wykonawca wskaże rok i miesiąc dokonywania 
pomiarów) dla wszystkich kondygnacji budynku, o którym mowa powyżej na bazie założonych ciągów niwelacji 
precyzyjnej o ilości min. 40 reperów kontrolowanych (repery kontrolowane zlokalizowane w posadzce oraz 
głównych elementach konstrukcyjnych (np. słupach) każdej kondygnacji), z dowiązaniem pomiaru do geodezyjnej 
osnowy zewnętrznej sieci reperów odniesienia (minimum 3 repery odniesienia) i odchyłką pomiędzy 
przewyższeniem uzyskanym z pomiaru w kierunku głównym i powrotnym nie przekraczającą wartości 
dopuszczalnych 1,5 mm oraz 

             2)   prowadzeniu w ciągu jednego roku minimum dwóch pomiarów (Wykonawca wskaże rok i miesiąc dokonywania 
pomiarów) rozwarcia rys elementów konstrukcyjnych kondygnacji za pomocą stałych rysomierzy oraz 
posiadający uprawnienia geodezyjne z zakresu geodezyjnej obsługi inwestycji, o których mowa w art. 43 pkt 4 
ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2021 poz. 1990 ze zm.). 

 
Zamawiający wyjaśnia, że:  
1)     Osoby posiadające uprawnienia geodezyjne odpowiadające uprawnieniom geodezyjnym w Polsce, wydane na terenie  

  UE, Konfederacji Szwajcarskiej oraz państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron 
umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, mogą uzyskać decyzję w sprawie uznania kwalifikacji zawodowych oraz 
wpis do Centralnego rejestru osób posiadających uprawnienia zawodowe w dziedzinie geodezji i kartografii prowadzonego 
przez Głównego Geodetę Kraju na zasadach określonych w Ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania 
kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej oraz w ustawie z dnia 17 maja 1989 r. 
Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2021 poz. 1990) oraz w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury                                          
i Budownictwa w sprawie stażu adaptacyjnego i testu umiejętności w toku postępowania o uznanie kwalifikacji zawodowych 
do wykonywania zawodów regulowanych należących do działów budownictwo, planowanie                      
i zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo i transport z dnia 23 grudnia 2016 r. (Dz.U. z 2016 r. poz. 2271).  

   W razie uzyskania uznania kwalifikacji w zakresie wymaganym zgodnie z postanowieniami niniejszego punktu oraz wpisu 
Centralnego rejestru osób posiadających uprawnienia zawodowe w dziedzinie geodezji i kartografii uznaje się,                                          
że Wykonawca wykazał spełnienie warunków określonych w tym zakresie.  

2)  przez pojęcie serwisowanie Zamawiający rozumie regularne czyszczenie, wymianę, uszkodzonych elementów i utrzymywanie 
w stałej sprawności urządzeń i instalacji odpompowującej wody gruntowe;  

3)  przez pojęcie budynek – zamawiający rozumie zgodnie z definicją zawarta w art. 3 pkt 2 ustawy Prawo budowlane  
4)  przez pojęcie Pomiar geodezyjny – zamawiający rozumie czynności w skład których wchodzą:  

• Prace przygotowawcze obejmujące sprawdzenie i konserwację reperów odniesienia oraz reperów kontrolowanych.  
Sprawdzenie i rektyfikację niwelatora np. metodą Forstner’a.  
• pomiar wykonywany za pomocą aparatury geodezyjnej (kodowany niwelator precyzyjny o dokładności nominalnej 0,3  
mm /1 km; kodowana łata precyzyjna, statyw, komplet żabek i specjalistycznych wsporników do łat) mający na celu  
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określenie wysokości reperów kontrolowanych rozmieszczonych w monitorowanym budynku w nawiązaniu do reperów  
odniesienia wchodzących w skład geodezyjnej osnowy wysokościowej. Z Pomiaru sporządzany był raport  
przedstawiający wszystkie wyniki. Minimalne warunki wykonania pomiaru były następujące:  
 
a) na każdym stanowisku niwelatora długość celowych nie przekraczała 30m, a różnica długości celowych na danym 
stanowisku nie była większa niż +/- 0,50 m  
b) odczyty z łaty wykonywane na wysokości z przedziału od 0,2m do 1,8 m powyżej stopki łaty  
c) na każdym stanowisku wykonywano cztery odczyty z łat, w odpowiedniej kolejności: odczyt wstecz, w przód, w przód, 
wstecz (schemat TPPT)  
d) każdy odczyt z łaty wykonywany trzykrotnie, a odchylenie standardowe z trzech odczytów nie przekraczały +/- 0,07 mm  
e) wszystkie punkty pośrednie (łączące kolejne stanowiska w ciągach naziemnych) były zastabilizowane trwale  

metalowymi bolcami z wypukłą główką 
f)   każdy odcinek niwelacyjny mierzony był dwukrotnie (w kierunku głównym i powrotnym).  
5) przez pojęcie pomiar zerowy – określenie wyjściowych wysokości reperów kontrolowanych poprzez opisany powyżej 

pomiar geodezyjny  
6) Główne elementy konstrukcyjne np. słupy, ściany nośne - część składowa obiektu budowlanego, która spełnia zadania 

konstrukcyjne; 
 7) Pomiary rozwarcia rys – pomiar szerokości szczeliny dokonywany za pomocą stałego rysomierza; 
8) Pompy transferowe – pompy przetłaczające wodę gruntową poprzez instalację przesyłową od zbiornika osadczego do 

miejsca wylotu;  
9) Niwelacja precyzyjna – określenie wartości przemieszczeń pionowych reperów kontrolowanych w budynku, na podstawie 

porównania wyników pomiaru geodezyjnego zerowego i kolejnych pomiarów geodezyjnych wykonanych w tym budynku, 
oraz określenie wartości przemieszczeń poziomych rys na podstawie pomiaru rozwarcia rys. 

10. Podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 108 oraz 109 ustawy pzp 
 

Zamawiający wykluczy z udziału w postępowaniu Wykonawcę wobec którego zajdzie co najmniej jedna z okoliczności  
o których mowa w art. 108 ust. 1 ustawy pzp oraz art. 109 ust. 1 pkt 4), 8) i 10) ustawy Pzp. 

11.   Tryb sprawdzania ofert 
 
11.1. W myśl zapisów art. 139 ust. 1 ustawy Pzp.  Zamawiający najpierw dokona badania i oceny ofert, a następnie dokona 

kwalifikacji podmiotowej Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, w zakresie braku podstaw wykluczenia 
oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu. 

11.2. Badanie i ocena ofert, zawartość oferty: 
11.2.1. W celu dokonania badania i oceny ofert przez Zamawiającego Wykonawcy ubiegający się o udzielenie niniejszego 

zamówienia powinni złożyć kompletną ofertę sporządzoną w formie elektronicznej, która musi zawierać:  
11.2.1.1. Formularz Oferty, sporządzony na podstawie wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 IDW, opatrzony kwalifikowanym 

podpisem elektronicznym złożonym przez właściwe podmioty, 
11.2.1.2. Odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności 

Gospodarczej lub innego właściwego rejestru -  W celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu wykonawcy 
jest umocowana do jego reprezentowania.  

11.2.1.3. Pełnomocnictwo(a) - w przypadku, gdy upoważnienie do podpisania oferty lub dokumentu JEDZ nie wynika 
bezpośrednio z odpisu z właściwego rejestru dołączonego do oferty lub z ewidencji – zgodnie z pkt 19.1.3., 

11.2.1.4. w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, dokument ustanawiający 
Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania 
w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego, 

11.2.1.5. Zapisy pkt. 11.2.1.3. oraz 11.2.1.4. stosuje się odpowiednio do osoby działającej w imieniu podmiotu 
udostępniającego zasoby na zasadach określonych w art. 118 ustawy pzp; 

11.2.1.6. w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oświadczenie, o którym mowa                     
w art. 117 ust. 4 ustawy pzp, z którego będzie wynikało które usługi wykonają poszczególni wykonawcy, 
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Zamawiający publikuje pomocniczo wzór oświadczenia (pomocniczy wzór stanowi Załącznik nr 4 do IDW) 
11.2.1.7. zobowiązania podmiotu trzeciego do oddania do dyspozycji Wykonawcy zasobów na potrzeby realizacji 

zamówienia (pomocniczy wzór stanowi Załącznik nr 3 do IDW) 
11.2.1.8. dowód wniesienia wadium, 

12. Informacja dotycząca oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu, spełnianiu warunków udziału                         
w postępowaniu oraz wykaz podmiotowych środków dowodowych  

 
12.1. Zamawiający przed wyborem oferty najkorzystniejszej, wezwie Wykonawcę lub Wykonawców wspólnie ubiegających się 

o udzielenie zamówienia, których oferta została najwyżej oceniona do złożenia (także dla podmiotów udostępniających 
zasoby) w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie oświadczeń oraz podmiotowych środków dowodowych 
aktualnych na dzień złożenia: 

 
12.1.1. Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (JEDZ) jako dowód potwierdzający brak podstaw do wykluczenia oraz   

spełnianie warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt. 9 IDW, na dzień składania ofert, sporządzony                                  
i wypełniony zgodnie z rozporządzeniem w sprawie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia w zakresie 
zgodnym z załącznikiem nr 2 do niniejszej IDW, który powinien zostać złożony w formie elektronicznej opatrzonej 
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.  

12.1.2. Dowodów, że usługi zostały wykonane w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych  
należycie przy czym dowodami, o których mowa są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot na rzecz 
którego usługi były wykonywane a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z 
uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – 
oświadczenie Wykonawcy. W przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje 
bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy. 

12.1.3. informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 108 ust. 1 pkt 1,2,4 ustawy pzp, sporządzonej 
nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem oraz  

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

12.1.5. oświadczenia wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy PZP, o braku przynależności do tej samej grupy 
kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. z 2020 r. poz. 
1076 i 1086), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału 
w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub 
informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału                  
w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej (dotyczy wyłącznie 
Wykonawcy lub wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia).  

12.2. Stosownie do treści § 4 rozporządzenia w sprawie rodzajów podmiotowych środków dowodowych, jeżeli Wykonawca 
ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej, zamiast:  

 12.2.1. informacji z Krajowego Rejestru Karnego, o której mowa w 12.1.4. IDW - składa informację z odpowiedniego rejestru, takiego 
jak rejestr sądowy, albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ 
sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, w zakresie, o którym mowa 
w 12.1.4. IDW.  

   12.2.2. odpisu albo informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, 
o których mowa w 12.1.6.- składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub 
miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że 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,  
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   12.3. Dokument, o którym mowa w pkt 12.2.1., powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jego złożeniem. 
Dokumenty, o których mowa w pkt 12.2.2. powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem.  

12.4. Stosownie do treści § 4 ust. 3 rozporządzenia w sprawie rodzajów podmiotowych środków dowodowych, jeżeli w kraju,                  
w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 12.2. lub 
gdy dokumenty te nie odnoszą się do wszystkich przypadków, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 ustawy pzp, 
zastępuje się je odpowiednio w całości lub w części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy,              
ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał 
dotyczyć, złożone pod przysięgą, lub, jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie 
ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, 
organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania 
wykonawcy. Punkt 12.3. stosuje się.  

12.5.  Do podmiotów udostępniających zasoby na zasadach określonych w art. 118 ustawy pzp, mających siedzibę lub miejsce 
zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zapisy pkt. 12.2. do 12.4. stosuje się odpowiednio. 

12.6. Wykonawca może wykorzystać JEDZ złożony w odrębnym postępowaniu o udzielenie zamówienia, jeżeli potwierdzi,                       
że informacje w nim zawarte pozostają prawidłowe. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia podmiotowych środków 
dowodowych, które Zamawiający posiada, jeżeli wykonawca wskaże te środki oraz potwierdzi ich prawidłowość                 
i aktualność. Zamawiający nie wzywa do złożenia podmiotowych środków dowodowych, jeżeli  może  je  uzyskać  za pomocą  
bezpłatnych  i ogólnodostępnych  baz  danych,  w szczególności  rejestrów  publicznych w rozumieniu  ustawy  z dnia  17 
lutego  2005 r.  o informatyzacji  działalności  podmiotów  realizujących  zadania publiczne, o ile wykonawca wskazał w JEDZ 
dane umożliwiające dostęp do tych środków; w sytuacji, w której te dokumenty są sporządzone w innym języku niż język 
polski, zamawiający może żądać od wykonawcy przedstawienia tłumaczenia na język polski pobranych samodzielnie przez 
Zamawiającego podmiotowych środków dowodowych lub dokumentów zgodnie z § 14 Rozporządzenia w sprawie 
podmiotowych środków dowodowych. 

12.7. Ocena spełniania przedstawionych powyżej warunków zostanie dokonana na podstawie analizy dokumentów załączonych 
do oferty wg formuły: „spełnia – nie spełnia”. 

12.8. W przypadku złożenia przez Wykonawców dokumentów zawierających dane w innych walutach, niż określono w pkt 9.1.3. 
IDW Zamawiający jako kurs przeliczeniowy waluty przyjmie średni kurs Narodowego Banku Polskiego (NBP) opublikowany 
w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Ten sam kurs Zamawiający przyjmie 
przy przeliczaniu wszelkich innych danych finansowych. 

13.  Jednolity Europejski Dokument Zamówienia  

13.1. Wykonawca zobowiązany jest zamieścić wszystkie informacje niezbędne w celu oceny spełniania warunków udziału                               
w postępowaniu, o których mowa w pkt. 9 IDW w Jednolitym Europejskim Dokumencie Zamówienia oraz braku podstaw 
do wykluczenia. 

13.2.  Wykonawca, który bierze udział w postępowaniu i polega na zdolności innego lub innych podmiotów składa własny Jednolity 
Europejski Dokument Zamówienia oraz odrębny Jednolity Europejski Dokument Zamówienia odnoszący się do każdego 
z podmiotów, na zasobach których Wykonawca polega - dokumenty te (zarówno JEDZ Wykonawcy jak i JEDZ podmiotów, 
na zdolnościach których Wykonawca polega) musi mieć formę dokumentu elektronicznego, podpisanego kwalifikowanym 
podpisem elektronicznym przez osoby upoważnione do reprezentacji tych podmiotów zawierający informacje: 

- o których mowa w części II sekcja A i B oraz w części III (podstawy wykluczenia)  

- o których mowa w części IV (kryteria kwalifikacji w zakresie w jakim Wykonawca polega na zasobach podmiotu trzeciego), 
przy czym Zamawiający wyjaśnia, że w zakresie dotyczącym wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, 
Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te wykonają  usługi, do realizacji których 
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te zdolności są wymagane). 

Zamawiający nie wymaga wypełniania przez Wykonawców JEDZ w odniesieniu do podwykonawców, na których 
zdolnościach Wykonawca NIE polega. 

UWAGA: Wykonawcy nie są zobowiązani do złożenia wraz z ofertą oświadczenia/ oświadczeń, o którym/o których 
mowa w pkt 12.1.1.(Jednolity Europejski Dokument Zamówienia), a oświadczenie to składa jedynie Wykonawca, 
którego oferta została najwyżej oceniona na wezwanie Zamawiającego.   

Zamawiający informuje, że publikuje na stronie internetowej www.wi.wroc.pl Instrukcję wypełniania Jednolitego Europejskiego 
Dokumentu Zamówienia JEDZ stanowiącą załącznik nr 6 do niniejszej IDW. 

13.3. Zamawiający podaje poniżej pomocnicze informacje dotyczące sposobu wypełnienia JEDZ: 
 
13.3.1.  W Części II JEDZ: Informacje dotyczące wykonawcy, sekcja D: INFORMACJE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCÓW, NA KTÓRYCH 

ZDOLNOŚCI WYKONAWCA NIE POLEGA – Zgodnie z art. 462 ust. 2 ustawy pzp  Zamawiający żąda wskazania przez 
Wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, i podania przez Wykonawcę 
firm podwykonawców, o ile są już znani. 

 
13.3.3. W części IV JEDZ – Kryteria kwalifikacji, sekcja C- Zdolność techniczna i zawodowa, pkt 1b), Wykonawca powinien 

zamieścić wykaz usług, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których 
roboty te zostały wykonane, przy czym opisując roboty Wykonawca powinien wskazać w szczególności: przedmiot 
i nazwę inwestycji/zadania, termin realizacji wraz ze wskazaniem wszystkich szczegółowych informacji 
określonych w pkt. 9.1.1.1, 9.1.1.2. IDW oraz zamieścić informację, który z Wykonawców wspólnie ubiegających się o 
udzielenie zamówienia lub podmiotów, na których zdolnościach Wykonawca polega, zrealizował tę usługę, oraz wskazać 
nazwę odbiorcy. Wykaz ten powinien zawierać informacje podane w pkt 12.1.1. IDW oraz obejmować usługę, na które 
Wykonawca powołuje się w celu wykazania spełnia warunków udziału w postępowaniu.  
Uwaga:  Jeżeli wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji robót wykonanych wspólnie z innymi 
wykonawcami, wykaz robót,  dotyczy  robót w których wykonaniu wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył; 

 
Z uwagi na to, że doświadczenie instalatora (9.1.2.1 IDW) oraz geodety (9.1.2.2. IDW) podlega ocenie w ramach 
Kryterium oceny ofert, wszystkie informacje dotyczące zarówno spełnienia warunku udziału w postępowaniu oraz 
dotyczące kryterium oceny ofert Wykonawca musi zawrzeć w Formularzu ofertowym (Załącznik nr 1 do IDW). 
Zamawiający nie wymaga, aby Wykonawca zawierał informacje dotyczące ww. osób również w JEDZ. 

14. Podmioty udostępniające zasoby  
 
14.1. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków, o których mowa w pkt. 9 IDW w stosownych sytuacjach 

polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej innych podmiotów udostępniających zasoby 
niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych. Jeżeli Wykonawca w celu wykazania 
spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt 9 IDW, będzie polegał na zdolnościach technicznych 
lub zawodowych lub sytuacji finansowej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim 
stosunków prawnych, na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu przedstawi on odpowiednie 
podmiotowe środki dowodowe dot. tych podmiotów, jakie Zamawiający żąda od Wykonawcy w zakresie, w jakim 
Wykonawca powołuje się na jego zasoby. 

 
14.2.  Zgodnie z art. 119 ustawy PZP Zamawiający ocenia, czy udostępniane Wykonawcy przez podmioty udostępniające zasoby 

zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę 
spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 112 ust. 2 pkt 3 i 4 ustawy PZP, a także bada, czy nie 
zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, które zostały przewidziane względem Wykonawcy. 
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14.3.W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia wykonawcy mogą 
polegać na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, jeśli podmioty te wykonają usługi lub roboty, do realizacji 
których te zdolności są wymagane. 

 
14.4.Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, składa, wraz z ofertą, 

zobowiązanie takiego podmiotu lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując 
zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów (załącznik pomocniczy nr 3 do IDW). 

 
14.5.Zamawiający informuje, iż „stosowna sytuacja”, o której mowa powyżej wystąpi w przypadku kiedy zajdą w szczególności 

nw. okoliczności:  
Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających przedłoży zobowiązanie podmiotu 
udostępniającego zasoby, które potwierdzi, że stosunek łączący wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby 
gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz określi w szczególności: 

1) zakres dostępnych wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby; 
2) sposób i okres udostępnienia wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu udostępniającego te zasoby przy 

wykonywaniu zamówienia; 
3) czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu 

do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje 
roboty, których wskazane zdolności dotyczą. 

 

   W celu określenia zasobów podmiotu trzeciego tj. wiedzy i doświadczenia, potencjału technicznego, osób zdolnych 
do wykonania zamówienia  lub zdolności finansowych lub ekonomicznych Zamawiający wymaga wskazania odpowiednio: 
imienia i nazwiska osób zdolnych do wykonania zamówienia, wartości środków finansowych; nazwy 
inwestycji/zadania, itp. 

 
Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja 
finansowa pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada czy nie 
zachodzą wobec tego podmiotu przesłanki wykluczenia, które zostały przewidziane względem wykonawcy. 

 
UWAGA:  
Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe, sytuacja ekonomiczna lub finansowa podmiotu udostępniającego zasoby nie 
potwierdzają spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tego podmiotu podstawy 
wykluczenia, zamawiający żąda, aby wykonawca w terminie określonym przez zamawiającego zastąpił ten podmiot innym 
podmiotem lub podmiotami albo wykazał, że samodzielnie spełnia warunki udziału w postępowaniu. 
 
Wykonawca nie może, po upływie terminu składania ofert, powoływać się na zdolności lub sytuację podmiotów 
udostępniających zasoby, jeżeli na etapie składania ofert nie polegał on w danym zakresie na zdolnościach lub sytuacji 
podmiotów udostępniających zasoby. 
 

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

15. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia: 
15.1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia powinni nie podlegać wykluczeniu oraz spełniać 

warunki udziału w postępowaniu i złożyć podmiotowe środki dowodowe, które to potwierdzą.  

15.2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają Pełnomocnika do reprezentowania ich 
w niniejszym postępowaniu albo reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia 
publicznego. Zaleca się, aby Pełnomocnikiem był jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. 

15.3.Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z Pełnomocnikiem. 
15.4.Zgodnie z art.117 ust. 3 i 4 ustawy pzp: w odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych 

lub doświadczenia wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych 
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z wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. W takim 
przypadku, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają odpowiednio do oferty oświadczenie, 
z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy sporządzone zgodnie 
z załącznikiem nr 4 do IDW.  

15.5.Postanowienia pkt.15 mają również odpowiednie zastosowanie do wspólników spółki cywilnej. 

16. Wadium: 
16.1. Wysokość wadium; 

16.1.1. Wykonawca składający ofertę zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości: 

Kwota wadium [PLN] Słownie 
20 000,00 Dwadzieścia tysięcy złotych  

 
16.2. Forma wadium; 

16.2.1. wadium może być wniesione w następujących formach: 
16.2.1.1.  pieniądzu, 
16.2.1.2. gwarancjach bankowych, 
16.2.1.3. gwarancjach ubezpieczeniowych, 
16.2.1.4. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy  

z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j. Dz. U. z 2019., poz.310, 
836, 1572), 

16.2.2. w przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie poręczenia lub gwarancji, poręczenie lub gwarancja  
powinna być sporządzona zgodnie z obowiązującym prawem i winna zawierać następujące elementy: 

16.2.2.1. nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji (Zamawiającego, tj. beneficjentem gwarancji jest: 
Gmina Wrocław pl. Nowy Targ 1-8, 50-141 Wrocław), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających 
gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib, w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia 
z gwarancji powinno wynikać, że dotyczy ona wszystkich podmiotów wspólnie ubiegających się o udzielenie 
zamówienia, 

16.2.2.2. określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją, 
16.2.2.3. kwotę gwarancji, 
16.2.2.4. termin ważności gwarancji, 
16.2.2.5. zobowiązanie gwaranta do: „zapłacenia kwoty gwarancji na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego zawierające 

oświadczenie, iż Wykonawca, którego ofertę wybrano: 
16.2.2.5.1. odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie, lub 
16.2.2.5.2. nie wniósł zabezpieczenia należytego wykonania umowy, lub 
16.2.2.5.3. zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy”, 
16.2.2.5.4. zobowiązanie gwaranta do: „zapłacenia kwoty gwarancji na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego 

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

16.2.3. postanowienia pkt 16.2.2. stosuje się odpowiednio do poręczeń określonych powyżej w pkt 16.2.1.4.  

16.3. Miejsce i sposób wniesienia wadium; 
16.3.1. wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić na następujący rachunek Gminy Wrocław: 

PKO BP S.A.: 36 1020 5226 0000 6302 0417 7655 

16.3.2. do oferty należy dołączyć kopię polecenia przelewu poświadczoną za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę; 

16.3.3. Jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia Wykonawca przekazuje zamawiającemu oryginał 
gwarancji lub poręczenia, w formie elektronicznej.  
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16.4. Termin wniesienia wadium; 
Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, przy czym wniesienie wadium w pieniądzu za pomocą 
przelewu bankowego Zamawiający będzie uważał za skuteczne tylko wówczas, gdy bank prowadzący rachunek 
Zamawiającego potwierdzi, że otrzymał taki przelew przed upływem terminu składania ofert.  
W wymienionym przypadku dołączenie do oferty kopii polecenia przelewu wystawionego przez Wykonawcę jest 
warunkiem koniecznym, ale nie wystarczającym do stwierdzenia przez Zamawiającego terminowego wniesienia wadium 
przez Wykonawcę.  

16.5. Zwrot wadium; 
Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium według zasad określonych w art. 98 ustawy PZP. Zaleca się aby poręczenie 
lub gwarancja wskazywały adres mailowy na jaki Zamawiający winien składać oświadczenie o zwolnieniu wadium, 
o którym mowa w art. 98 ust. 5 ustawy Pzp. 

16.6. Utrata wadium; 
16.6.1. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, a w przypadku wadium wniesionego w formie gwarancji lub 

poręczenia występuje odpowiednio do gwaranta lub poręczyciela z żądaniem zapłaty wadium jeżeli Wykonawca 
w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 128 ust 1 ustawy PZP, z przyczyn leżących po jego stronie nie złożył 
podmiotowych środków dowodowych potwierdzających okoliczności, o których mowa w art.57 ustawy pzp, 
oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1, innych dokumentów lub oświadczeń lub nie wyraził zgody na poprawienie 
omyłki, o której mowa w art. 223 ust. 2 pkt. 3 ustawy pzp, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej 
przez wykonawcę jako najkorzystniejszej;  

16.6.2. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, także w sytuacji jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana:  

16.6.2.1 odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie. 
16.6.2.2 nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 
16.6.2.3 zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie 

Wykonawcy, którego oferta została wybrana. 

17. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:  
17.1. Zamawiający ustala zabezpieczenie należytego wykonania umowy zawartej w wyniku postępowania o udzielenie 

niniejszego zamówienia w wysokości 5% ceny ofertowej brutto, które będzie bezwarunkowe, płatne na pierwsze żądanie 
i nieprzenośne.  

17.2. Wybrany Wykonawca zobowiązany jest wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy nie później niż w dniu 
podpisania umowy.  

 
17.3. Forma zabezpieczenia należytego wykonania umowy;  

17.3.1. zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wniesione według wyboru Wykonawcy w jednej lub w kilku 
następujących formach: 

17.3.1.1. pieniądzu, 
17.3.1.2. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że zobowiązanie 

kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym, 
17.3.1.3. gwarancjach bankowych, 
17.3.1.4. gwarancjach ubezpieczeniowych, 
17.3.1.5. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia  

9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości  
17.4. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaci przelewem na następujący rachunek bankowy Gminy 

Wrocław: 
PKO BP S.A. : 85 1020 5226 0000 6302 0417 4348; 

17.4.1. Zabezpieczenie wnoszone w innych dopuszczonych przez Zamawiającego formach należy złożyć  
w oryginale w: 
Wrocławskie Inwestycje Sp. z o.o.,  
ul. Ofiar Oświęcimskich 36,  
50-059 Wrocław, Sekretariat, V piętro.  

17.4.2. w przypadku wniesienia wadium w pieniądzu Wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie kwoty wadium na poczet 
zabezpieczenia; 
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17.4.3. w przypadku składania przez Wykonawcę zabezpieczenia w formie gwarancji, gwarancja powinna być sporządzona 
zgodnie z obowiązującym prawem i winna zawierać następujące elementy: 

17.4.3.1. nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji (Zamawiającego), gwaranta (banku lub instytucji 
ubezpieczeniowej udzielających gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib, w przypadku Wykonawców wspólnie 
ubiegających się o udzielenie zamówienia z gwarancji powinno wynikać, że dotyczy ona wszystkich podmiotów 
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, 

17.4.3.2. określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją, 
17.4.3.3. kwotę gwarancji, 
17.4.3.4. termin ważności gwarancji, 
17.4.3.5. zobowiązanie gwaranta do: „zapłacenia kwoty gwarancji na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego zawierające 

oświadczenie, iż Wykonawca nie wykonał lub nienależycie wykonał swoje zobowiązania i nie naprawił naruszeń 
pomimo pisemnego wezwania do ich naprawienia” 

17.4.4. postanowienia pkt 17.4.3. IDW stosuje się odpowiednio do poręczeń, określonych powyżej w pkt.17.3.1.2. oraz 
17.3.1.5. IDW 

17.4.5. jeżeli zabezpieczenie wniesiono w postaci gwarancji lub poręczenia, Zamawiający wymaga aby było zgodne z treścią 
wzoru gwarancji należytego wykonania kontraktu - stanowiącego Załącznik do Wzoru Umowy– Część II SWZ. 

17.5. Zwrot zabezpieczenia należytego wykonania umowy; 
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie zwrócone zgodnie z warunkami określonymi we wzorze 
umowy– Część II SWZ. 

18. Waluta w jakiej będą prowadzone rozliczenia związane z realizacją niniejszego zamówienia publicznego: 
 Wszelkie rozliczenia związane z realizacją zamówienia publicznego, którego dotyczy niniejsza SWZ dokonywane będą 

w PLN. 

19. Opis sposobu przygotowania oferty: 
 

19.1. Wymagania podstawowe; 
19.1.1. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Oferta jest składana przy użyciu środków komunikacji 

elektronicznej.   

19.1.2. Zamawiający wymaga złożenia oferty, pod rygorem nieważności, za pośrednictwem miniPortalu oraz 
elektronicznej skrzynki podawczej (ePuap). 

19.1.3. Oferta, pod rygorem nieważności, musi być w formie elektronicznej, opatrzona kwalifikowanym podpisem przez osoby 
upoważnione do reprezentowania Wykonawcy (Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia). 
Oznacza to, iż jeżeli z dokumentu(ów) określającego(ych) status prawny Wykonawcy(ów) lub pełnomocnictwa 
(pełnomocnictw) wynika, iż do reprezentowania Wykonawcy(ów) upoważnionych jest łącznie kilka osób, dokumenty 
wchodzące w skład oferty muszą być podpisane przez wszystkie te osoby; taki sam wymóg istnieje przy podpisywaniu 
JEDZ; 

Upoważnienie osób podpisujących ofertę do jej podpisania musi bezpośrednio wynikać z dokumentów dołączonych 
do oferty. Oznacza to, że jeżeli upoważnienie takie nie wynika wprost z dokumentu stwierdzającego status prawny 
Wykonawcy (odpisu z właściwego rejestru lub zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub innego 
właściwego rejestru), to do oferty należy dołączyć oryginał pełnomocnictwa wystawionego przez osoby do tego 
upoważnione; pełnomocnictwo przekazuje się w postaci elektronicznej i opatruje się kwalifikowanym podpisem 
elektronicznym, a w przypadku gdy pełnomocnictwo sporządzono jako dokument w postaci papierowej i opatrzono 
własnoręcznym podpisem, przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu opatrzone kwalifikowanym podpisem 
elektronicznym poświadczającym zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej, dokonanym 
przez mocodawcę, zgodnie z zapisami rozporządzenia w sprawie sposobu sporządzenia i przekazywania informacji  

19.1.4. Jeżeli Wykonawca nie złożył wymaganych pełnomocnictw albo złożył wadliwe pełnomocnictwa Zamawiający wezwie  
do ich złożenia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu 
albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.   

19.1.5. Wzory dokumentów dołączonych do niniejszej IDW powinny zostać wypełnione przez Wykonawcę i dołączone                  
do oferty bądź też przygotowane przez Wykonawcę w formie zgodnej z niniejszą IDW i  rozporządzeniem w sprawie 



 
Część I – Instrukcja dla Wykonawców (IDW) 

ZP/16/PN/2022 
05840 Obsługa eksploatacyjna urządzeń zapewniających obniżenie parcia hydrostatycznego wód gruntowych na płytę żelbetową i pozostałe elementy żelbetowej konstrukcji 

obiektu Narodowego Forum Muzyki we Wrocławiu wraz z monitoringiem obiektu 
15 z 34 

 

sposobu sporządzenia i przekazywania informacji;   

19.1.6. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 

19.2. Forma oferty; 
19.2.1. Oferta musi być sporządzona w języku polskim. Podmiotowe środki dowodowe, przedmiotowe środki dowodowe oraz 

inne dokumenty lub oświadczenia, sporządzone w języku obcym przekazuje się wraz z tłumaczeniem na język polski. 
19.2.2. Oferta oraz dokumenty o których mowa w pkt: 12.1.1. tj.  JEDZ  składany przez Wykonawcę i inne podmioty,                 

na zdolnościach lub sytuacji których polega Wykonawca na zasadach określonych w art. 118 ustawy pzp,  składa się 
pod rygorem nieważności w formie elektronicznej.  

19.2.3. Wadium składane w formie niepieniężnej, aby zostało uznane przez Zamawiającego za skutecznie wniesione powinno 
zostać wniesione w postaci oryginału w formie elektronicznej.  

19.2.4. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje się zgodnie z zapisami rozporządzenia w  sprawie sposobu 
sporządzenia i przekazywania informacji; 

19.2.5. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii, wyłącznie wtedy, gdy złożona 
kopia jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości. 
 

19.3. ZŁOŻENIE OFERTY 
 

19.3.1. Informacje ogólne: 
19.3.2. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto 

na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do  formularzy: Złożenia, zmiany lub wycofania oferty   

lub wniosku. 
19.3.3. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii 

dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w ”Instrukcji Użytkownika 
systemu” dotyczącej systemu mini portal (https://https://miniportal.uzp.gov.pl/Instrukcja_uzytkownika_miniPortal-
ePUAP.pdf) oraz Regulaminie ePUAP (link: https://pz.gov.pl/pz/regulations) .  

19.3.4. Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych 
kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich skutecznego przekazania ePUAP. 

19.3.5. Identyfikator postępowania i klucz publiczny dla danego postępowania o udzielenie zamówienia dostępne są na Liście 
wszystkich postępowań na miniPortalu. Adres internetowy pod którym dostępny jest identyfikator postępowania i klucz 
publiczny Zamawiający udostępnia na stronie internetowej http://www.wi.wroc.pl.  

19.4. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć  za pośrednictwem Formularza dostępnego na ePUAP,                       
(Dane odbiorcy: WROCŁAWSKIE INWESTYCJE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,  Adres  
skrzynki ePUAP: \WIWroclaw\skrytkaESP) uprzednio zaszyfrowaną za pomocą klucza publicznego dostępnego 
na miniPortal w nieprzekraczalnym terminie: 

 
do dnia  29.04.2022  do godz.  09:00 

 
19.4.1. Wykonawca, pod rygorem nieważności, składa ofertę, za  pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, 

wycofania oferty lub wniosku dostępnego na ePUAP i udostępnionego na miniPortalu (poprzez miniPortal 
Wykonawca wybiera ikonę Formularz do komunikacji, gdzie zostaje przekierowany na ePuap). Klucz publiczny 
niezbędny do zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę jest dostępny dla wykonawców  na miniPortalu.  

19.4.2. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, z zachowaniem formy elektronicznej w formacie danych .pdf, .doc, 
.docx, .rtf, .xps, .odt. i podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Sposób złożenia oferty, w tym 
zaszyfrowania oferty opisany został w „Instrukcji użytkownika systemu” dotyczącej miniPortal. Ofertę należy złożyć                   
w oryginale. Oświadczenia Wykonawcy lub Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz 
podmiotów na których zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca składane na formularzu JEDZ powinny mieć formę 
dokumentu elektronicznego, podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez każdego z nich w zakresie w 
jakim potwierdzają okoliczności, o których mowa w treści art. 112  ust. 1 ustawy Pzp.    
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19.4.3. Po stworzeniu lub wygenerowaniu przez wykonawcę dokumentu elektronicznego Wykonawca podpisuje ww. dokument 
kwalifikowanym podpisem elektronicznym, wystawionym przez dostawcę kwalifikowanej usługi zaufania, będącego 
podmiotem świadczącym usługi certyfikacyjne - podpis elektroniczny, spełniającym wymogi bezpieczeństwa określone 
w ustawie z dnia 05.09.2016 o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz.U. z 2016 poz. 1579). Podmioty 
takie są wpisane do rejestru Ministra ds. informatyzacji prowadzonego przez Narodowe Centrum Certyfikacji. Lista 
podmiotów udostępniających usługę kwalifikowanego podpisu elektronicznego dostępna jest na stronie www.nccert.pl     

20. Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r.  
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji  (Dz. U.  z 2019 r.  poz. 1010  i 1649) 

 

20.1. Wszelkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. 
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, które Wykonawca zastrzeże jako tajemnicę przedsiębiorstwa, powinny zostać 
złożone w osobnym (wydzielonym)  pliku wraz z jednoczesnym zaznaczeniem polecenia „Załącznik stanowiący 
tajemnicę przedsiębiorstwa” a następnie wraz z plikami stanowiącymi jawną część skompresowane do jednego pliku 
archiwum (ZIP).  

20.2. Nie  ujawnia  się  informacji  stanowiących  tajemnicę  przedsiębiorstwa  w rozumieniu  przepisów  ustawy  z dnia 16 
kwietnia  1993 r.  o zwalczaniu  nieuczciwej  konkurencji  (Dz. U.  z 2019 r.  poz. 1010  i 1649),  jeżeli  wykonawca,  wraz 
z przekazaniem takich informacji, zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, że zastrzeżone informacje  
stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 222 ust. 5 ustawy 
pzp.   

20.3. W przypadku złożenia przez Wykonawcę oferty lub w przypadku wezwania Wykonawcy do uzupełnienia dokumentów 
lub wyjaśnień, Wykonawca, chcąc zastrzec, że informacje znajdujące się w ww. ofercie, uzupełnieniach lub 
wyjaśnieniach stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, 
powinien wskazać, które z tych informacji zastrzega i jednocześnie wykazać, iż zastrzeżone informacje stanowią 
tajemnicę przedsiębiorstwa.  

20.4. Wykazanie powyższego przez Wykonawcę powinno nastąpić wraz z przekazaniem takich informacji, Wykonawca 
wykazując, iż zastrzeżone przez niego informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w myśl art. 11 ust. 2 ustawy 
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, powinien wykazać w szczególności: rodzaj informacji podlegających zastrzeżeniu 

(techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, 

które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle 

zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób), o ile uprawniony do korzystania 

z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich 

w poufności. 

21. Zmiany lub wycofanie złożonej oferty: 
21.1. Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę za pośrednictwem Formularza 

do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na  ePUAP i udostępnionych również na miniPortalu. 
Sposób zmiany i wycofania oferty został opisany w Instrukcji użytkownika dostępnej na miniPortalu 

21.2. Wykonawca po upływie terminu do składania ofert nie może skutecznie dokonać zmiany ani wycofać złożonej oferty. 
21.3. Postanowienia pkt 19.1.2, 19.1.3 i 19.1.4. niniejszego IDW stosowane są odpowiednio. 

22. Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami: 
 Osobą upoważnioną przez Zamawiającego do kontaktowania się z Wykonawcami od poniedziałku  

do czwartku w godzinach od 8:00 do 15:00 oraz z w piątek od 8:00 do 13:00 jest: 
 
Pani             Marta Kwapisz   
Tel.                       661 900 666 

23. Miejsce i termin otwarcia ofert: 
23.1. Otwarcie ofert nastąpi w  
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dnia  29.04.2022 o godz.  12:00 
 

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

23.3. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie internetowej informację z otwarcia ofert. 

24. Termin związania ofertą: 
Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez 90 dni od dnia upływu terminu składania ofert tj. do dnia 27.07.2022.   

25. Opis sposobu obliczenia ceny: 
25.1. Podana w ofercie cena musi być wyrażona w PLN.  
25.2.    Ceny należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 
25.3.    Ceną całkowitą oferty jest kwota wymieniona w Formularzu Oferty. 
25.4. Cena podana w Formularzu oferty – Załącznik nr 1 jest wynagrodzeniem ryczałtowym. 
25.5. Zapłata nastąpi za faktycznie wykonane usługi.  
25.6. Sposób zapłaty i rozliczenia za realizację niniejszego zamówienia, określone zostały w Części II niniejszej SIWZ – wzorze 

umowy  w sprawie zamówienia publicznego. 
25.7. Wszystkie błędy ujawnione w Opisie Przedmiotu Zamówienia powinien zgłosić Zamawiającemu przed terminem 

określonym w pkt 19. niniejszej IDW.  
25.8. Sposób zapłaty i rozliczenia za realizację niniejszego zamówienia, określone zostały w Części II niniejszej SWZ – wzorze  

umowy w sprawie zamówienia publicznego. 
25.9. Cena musi uwzględniać wszystkie wymagania niniejszej SWZ oraz obejmować wszelkie koszty, jakie poniesie 

Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia obejmującego 
wszystkie prace i czynności wynikające ze wzoru umowy i jakiegokolwiek dokumentu załączonego do SWZ w każdym 
etapie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. 

25.10. Opisując  przedmiot  zamówienia  przez  odniesienie  do  norm,  ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów 
referencji technicznych, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 3 Pzp, zamawiający dopuszcza rozwiązania 
równoważne opisywanym. 

25.11. W przypadku rozbieżności w treści pomiędzy wersją edytowalną a nieedytowalną dokumentów publikowanych przez 
Zamawiającego, dokumenty w wersji nieedytowalnej (PDF) Zamawiający uważa za wiążące. 

25.12. Jeżeli została złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego obowiązku  podatkowego  zgodnie  
z ustawą  z dnia  11 marca  2004 r.  o podatku  od  towarów  i usług (Dz. U.  z 2018 r.  poz. 2174,  z późn.  zm. 15),  dla  
celów  zastosowania  kryterium  ceny  lub  kosztu zamawiający dolicza do przedstawionej w tej ofercie ceny kwotę podatku 
od towarów i usług, którą miałby obowiązek rozliczyć. W takiej sytuacji w ofercie, 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; 

26. Kryteria oceny ofert: 
 

26.1. Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria i ich znaczenie: 
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lp. kryterium 
znaczenie 

procentowe 
kryterium 

maksymalna liczba punktów 
jakie może otrzymać oferta 

za dane kryterium 
1. Cena (C) 60% 60 punktów 

2. Doświadczenie Instalatora (I) 20% 20 punktów 

3. Doświadczenie Geodety (G) 20% 20 punktów  

 
26.2. Zasady oceny ofert. 
26.2.1. W przypadku kryterium "Cena" oferta otrzyma zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku liczbę punktów wynikającą 

z działania: 

Pi (C) = 
Ci

C min  • Max (C) 

gdzie: 
Pi(C) liczba punktów jakie otrzyma oferta "i" za kryterium "Cena" 
Cmin najniższa cena spośród wszystkich ważnych i nieodrzuconych ofert 
Ci cena oferty "i" 
Max (C) maksymalna liczba punktów jakie może otrzymać oferta za kryterium "Cena" 

 
26.2.2.W przypadku kryterium „Doświadczenie Instalatora (I)” o którym mowa w pkt. 9.1.2.1. oferta otrzyma ilość punktów 
zgodnie z tabelą przedstawioną poniżej oraz informacjami podanymi w Formularzu ofertowym sporządzonym na podstawie 
Załącznika nr 1 do IDW. 
Wykonawca w zakresie powyższego kryterium Pi (I) zobowiązany jest do wskazania w Formularzu ofertowym sporządzonym na 
podstawie Załącznika nr 1 do IDW w pkt. 4.5.1. wszystkich informacji niezbędnych do oceny spełniania  zarówno warunku udziału 
w postępowaniu, o którym mowa w pkt. 9.1.2.1. IDW jak i kryterium oceny ofert Pi (I), tj. imienia i nazwiska wskazanej osoby, 
podstawy do dysponowania ww. osobą oraz informacji na temat doświadczenia Instalatora  wyznaczonego do realizacji 
zamówienia   tj. pełnionej funkcji, nazwy i przedmiotu zadania wraz z podaniem wszystkich informacji wskazanych w tabeli poniżej 
(przy czym Wykonawca jest zobowiązany wskazać: nazwę zadania, określić parametry budynku wraz ze wskazaniem ulicy i 
nazwy oraz parametry instalacji) 
 
Doświadczenie osoby wskazanej na stanowisko Instalatora Pi  (I) wyznaczonego do realizacji zamówienia będzie punktowane 
zgodnie z poniższą tabelą: 
 

Doświadczenie Instalatora Pi (I) 
Ilość punktów jakie otrzyma oferta "i" za kryterium 
Doświadczenie Instalatora Pi(I) 

Instalator - posiadający doświadczenie jako instalator w 
nadzorowaniu  i serwisowaniu przez okres co najmniej jednego roku 
instalację odpompowującą wodę gruntową, spod płyty 
fundamentowej tego samego budynku o kubaturze minimum 35 000 
m3, posiadającego minimum 2 kondygnacje podziemne i o 
zagłębieniu co najmniej 5 m pod poziomem terenu będącą instalację 
wykonaną w formie zespołu odwadniającego (wysokość 
podnoszenia min. 5 m wody i wydajność instalacji min 1,0 m3 na 
godzinę), w skład którego wchodziły  minimum: 

a) 2 stałe studnie odprężające wyposażone w filtry i 
pompy głębinowe sterowane przez czujniki poziomu 
wody,  

b) stałe instalacje przesyłowe z rur od otworów 
odwadniających do zbiorników, 

c)  zbiornik (separator części stałych) stanowiący 
równocześnie zbiornik retencyjny o pojemności min 10 
m3, 
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Doświadczenie Instalatora Pi (I) 
Ilość punktów jakie otrzyma oferta "i" za kryterium 
Doświadczenie Instalatora Pi(I) 

d)  pompy transferowe oraz stałą instalację przesyłową 
od pomp transferowych do instalacji kanalizacji 
deszczowej bądź innego wylotu pompowanej wody 
gruntowej spod płyty fundamentowej 

wyposażoną w układ automatycznej regulacji i sterowania (np. 
czujniki poziomu wody, czujniki ciśnienia) oraz w układ 
umożlwiający komunikację z systemem BMS budynku. 
 
Instalator -  posiadający doświadczenie jako instalator w 
nadzorowaniu  i serwisowaniu przez okres co najmniej jednego roku 
instalację odpompowującą wodę gruntową, spod płyty 
fundamentowej tego samego budynku o kubaturze minimum 35 000 
m3, posiadającego minimum 2 kondygnacje podziemne i o 
zagłębieniu co najmniej 5 m pod poziomem terenu będącą instalację 
wykonaną w formie zespołu odwadniającego (wysokość 
podnoszenia min. 5 m wody i wydajność instalacji min 1,0 m3 na 
godzinę), w skład którego wchodziły  minimum: 

a)  4 stałe studnie odprężające wyposażone w filtry i 
pompy głębinowe sterowane przez czujniki poziomu 
wody,  

b) stałe instalacje przesyłowe z rur od otworów 
odwadniających do zbiorników, 

c)  zbiornik (separator części stałych) stanowiący 
równocześnie zbiornik retencyjny o pojemności min 10 
m3, 

d)  pompy transferowe oraz stałą instalację przesyłową 
od pomp transferowych do instalacji kanalizacji 
deszczowej bądź innego wylotu pompowanej wody 
gruntowej spod płyty fundamentowej 

wyposażoną w układ automatycznej regulacji i sterowania (np. 
czujniki poziomu wody, czujniki ciśnienia) oraz w układ 
umożlwiający komunikację z systemem BMS budynku.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10 

Instalator - posiadający doświadczenie jako instalator w 
nadzorowaniu  i serwisowaniu przez okres co najmniej jednego roku 
instalację odpompowującą wodę gruntową, spod płyty 
fundamentowej tego samego budynku o kubaturze minimum                    
35 000 m3, posiadającego minimum 2 kondygnacje podziemne i o 
zagłębieniu co najmniej 5 m pod poziomem terenu będącą instalację 
wykonaną w formie zespołu odwadniającego (wysokość 
podnoszenia min. 5 m wody i wydajność instalacji min 1,0 m3 na 
godzinę), w skład którego wchodziły  minimum: 

a)  6 stałych studni odprężających wyposażone w filtry 
i pompy głębinowe sterowane przez czujniki poziomu 
wody,  

b) stałe instalacje przesyłowe z rur od otworów 
odwadniających do zbiorników, 

c)  zbiornik (separator części stałych) stanowiący 
równocześnie zbiornik retencyjny o pojemności min 10 
m3, 

d)  pompy transferowe oraz stałą instalację przesyłową 
od pomp transferowych do instalacji kanalizacji 

20 
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Doświadczenie Instalatora Pi (I) 
Ilość punktów jakie otrzyma oferta "i" za kryterium 
Doświadczenie Instalatora Pi(I) 

deszczowej bądź innego wylotu pompowanej wody 
gruntowej spod płyty fundamentowej 

wyposażoną w układ automatycznej regulacji i sterowania (np. 
czujniki poziomu wody, czujniki ciśnienia) oraz w układ 
umożlwiający komunikację z systemem BMS budynku. 

Zamawiający w ramach kryterium Doświadczenie Instalatora (I) będzie punktował ilość studni odprężających w ramach jednej 
instalacji i jednego budynku. 
 
Zamawiający wezwie działając na podstawie art. 128 ust. 1 ustawy pzp Wykonawcę do uzupełnienia informacji zawartych                           
w Formularzu ofertowym, sporządzonym zgodnie z Załącznikiem nr 1 do niniejszej IDW tylko w zakresie niezbędnym w celu 
wykazania spełniania warunku udziału w postępowaniu, o którym mowa w pkt. 9.1.2.1. IDW. Zamawiający nie będzie przyznawał 
punktów za uzupełnione przez Wykonawcę informacje nt. ww. osoby.  
 
Wykonawca winien wskazać pełnioną funkcję oraz wszystkie parametry wynikające z kryterium odrębnie dla każdego zadania 
wskazanego  w celu potwierdzenia doświadczenia.  
W przypadku podania w Formularzu ofertowym danych dotyczących zadania wykazanego w celu potwierdzenia doświadczenia 
ww. osoby, w sposób uniemożliwiający stwierdzenie, na podstawie informacji podanych w Formularzu ofertowym, spełnienia 
warunku zdolności zawodowej wskazanej osoby (np. brak określenia nazwy lub charakterystyki zadania, uniemożliwiający 
identyfikację zadania, niejasności co do pełnionej funkcji podczas realizacji zadania, rodzaju usługi, parametrów, doświadczenia), 
Zamawiający nie weźmie pod uwagę takiego zadania przy ocenie ofert w kryterium ofert „Doświadczenie Instalatora (I))”. 
 
Zamawiający informuje, że w przypadku wskazania na stanowisko Instalatora więcej niż jednej osoby w celu oceny kryterium (I) 
Zamawiający weźmie pod uwagę i będzie oceniał doświadczenie jednej osoby, która spełnia warunek o którym mowa w pkt. 
9.1.2.1. IDW oraz w jak największym stopniu spełnia wymagania ww. kryterium. 
 
26.2.3.W przypadku kryterium „Doświadczenie Geodety (G)” o którym mowa  w pkt. 9.1.2.2. oferta otrzyma ilość punktów 
zgodnie z tabelą przedstawioną poniżej oraz informacjami podanymi  w Formularzu ofertowym sporządzonym na podstawie 
Załącznika nr 1 do IDW. 
Wykonawca w zakresie powyższego kryterium (G) zobowiązany jest do wskazania w Formularzu ofertowym sporządzonym na 
podstawie Załącznika nr 1 do IDW w pkt. 4.5.2. wszystkich informacji niezbędnych do oceny spełniania  zarówno warunku udziału 
w postępowaniu, o którym mowa w pkt. 9.1.2.2. IDW jak i  kryterium oceny ofert Pi (G)  imienia i nazwiska wskazanej osoby, 
zakresu posiadanych uprawnień, wykształcenia, podstawy  do dysponowania ww. osobą oraz informacji na temat doświadczenia 
Geodety wyznaczonego do realizacji zamówienia  tj. pełnionej funkcji, nazwy i przedmiotu zadania wraz z podaniem wszystkich 
informacji wskazanych w tabeli poniżej.     

 
 Doświadczenie osoby wskazanej na stanowisko Geodety (G) wyznaczonego do realizacji zamówienia będzie punktowane 
zgodnie z poniższą tabelą: 

Doświadczenie Geodety (G) 
Ilość punktów jakie otrzyma oferta "i" za 
kryterium Doświadczenie Geodety Pi(G) 

geodeta - posiadający doświadczenie jako geodeta w wykonaniu 
jako geodeta, w odniesieniu do tego samego budynku o kubaturze 
minimum 35 000m3, posiadającego minimum 2 kondygnacje 
podziemne i o zagłębieniu co najmniej 5 m pod poziomem terenu co 
najmniej jedną usługę polegającą na:  
 

1) prowadzeniu w ciągu jednego roku monitoringu geodezyjnego 
budynku polegającego na wykonaniu minimum dwóch pomiarów 
geodezyjnych obiektu w tym  pomiaru zerowego (Wykonawca 
wskaże rok i miesiąc dokonywania pomiarów)  dla wszystkich 
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Doświadczenie Geodety (G) 
Ilość punktów jakie otrzyma oferta "i" za 
kryterium Doświadczenie Geodety Pi(G) 

kondygnacji budynku, o którym mowa powyżej  na bazie założonych 
ciągów niwelacji precyzyjnej o ilości min. 40 reperów 
kontrolowanych (repery kontrolowane zlokalizowane w posadzce 
oraz głównych elementach konstrukcyjnych (np. słupach) każdej 
kondygnacji), z dowiązaniem pomiaru do geodezyjnej osnowy 
zewnętrznej sieci reperów odniesienia (minimum 3 repery 
odniesienia) i odchyłką pomiędzy przewyższeniem uzyskanym z 
pomiaru w kierunku głównym i powrotnym nie przekraczającą 
wartości dopuszczalnych 1,5 mm oraz  
 

2) prowadzeniu  w ciągu jednego roku  minimum dwóch pomiarów 
(Wykonawca wskaże rok i miesiąc dokonywania pomiarów)  
rozwarcia  rys elementów konstrukcyjnych kondygnacji za pomocą 
stałych rysomierzy.          
 
geodeta posiadający doświadczenie jako geodeta w wykonaniu, w 
odniesieniu do tego samego budynku o kubaturze minimum 35 
000m3, posiadającego minimum 2 kondygnacje podziemne i o 
zagłębieniu co najmniej 5 m pod poziomem terenu co najmniej jedną 
usługę polegającą na:  
 

1) prowadzeniu w ciągu jednego roku monitoringu geodezyjnego 
budynku polegającego na wykonaniu minimum dwóch pomiarów 
geodezyjnych obiektu w tym  pomiaru zerowego (Wykonawca 
wskaże rok i miesiąc dokonywania pomiarów)  dla wszystkich 
kondygnacji budynku, o którym mowa powyżej  na bazie założonych 
ciągów niwelacji precyzyjnej o ilości min. 80 reperów 
kontrolowanych (repery kontrolowane zlokalizowane w posadzce 
oraz głównych elementach konstrukcyjnych (np. słupach) każdej 
kondygnacji), z dowiązaniem pomiaru do geodezyjnej osnowy 
zewnętrznej sieci reperów odniesienia (minimum 3 repery 
odniesienia) i odchyłką pomiędzy przewyższeniem uzyskanym z 
pomiaru w kierunku głównym i powrotnym nie przekraczającą 
wartości dopuszczalnych 1,5 mm oraz  
 

2) prowadzeniu  w ciągu jednego roku  minimum dwóch pomiarów 
(Wykonawca wskaże rok i miesiąc dokonywania pomiarów)  
rozwarcia  rys elementów konstrukcyjnych kondygnacji za pomocą 
stałych rysomierzy          
 

5 

geodeta posiadający doświadczenie jako geodeta  w wykonaniu, w 
odniesieniu do tego samego budynku o kubaturze minimum                          
35 000m3, posiadającego minimum 2 kondygnacje podziemne i o 
zagłębieniu co najmniej 5 m pod poziomem terenu co najmniej jedną 
usługę polegającą na:  
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Doświadczenie Geodety (G) 
Ilość punktów jakie otrzyma oferta "i" za 
kryterium Doświadczenie Geodety Pi(G) 

1) prowadzeniu w ciągu jednego roku monitoringu geodezyjnego 
budynku polegającego na wykonaniu minimum dwóch pomiarów 
geodezyjnych obiektu w tym  pomiaru zerowego (Wykonawca 
wskaże rok i miesiąc dokonywania pomiarów)  dla wszystkich 
kondygnacji budynku, o którym mowa powyżej  na bazie założonych 
ciągów niwelacji precyzyjnej o ilości min. 120 reperów 
kontrolowanych (repery kontrolowane zlokalizowane w posadzce 
oraz głównych elementach konstrukcyjnych (np. słupach) każdej 
kondygnacji), z dowiązaniem pomiaru do geodezyjnej osnowy 
zewnętrznej sieci reperów odniesienia (minimum 3 repery 
odniesienia) i odchyłką pomiędzy przewyższeniem uzyskanym z 
pomiaru w kierunku głównym i powrotnym nie przekraczającą 
wartości dopuszczalnych 1,5 mm oraz  
 

2) prowadzeniu  w ciągu jednego roku  minimum dwóch pomiarów 
(Wykonawca wskaże rok i miesiąc dokonywania pomiarów)  
rozwarcia  rys elementów konstrukcyjnych kondygnacji za pomocą 
stałych rysomierzy          
 
geodeta posiadający doświadczenie jako geodeta w wykonaniu, w 
odniesieniu do tego samego budynku o kubaturze minimum                          
35 000m3, posiadającego minimum 2 kondygnacje podziemne i o 
zagłębieniu co najmniej 5 m pod poziomem terenu co najmniej jedną 
usługę polegającą na:  
 

1) prowadzeniu w ciągu jednego roku monitoringu geodezyjnego 
budynku polegającego na wykonaniu minimum dwóch pomiarów 
geodezyjnych obiektu w tym  pomiaru zerowego (Wykonawca 
wskaże rok i miesiąc dokonywania pomiarów)  dla wszystkich 
kondygnacji budynku, o którym mowa powyżej  na bazie założonych 
ciągów niwelacji precyzyjnej o ilości min. 160 reperów 
kontrolowanych (repery kontrolowane zlokalizowane w posadzce 
oraz głównych elementach konstrukcyjnych (np. słupach) każdej 
kondygnacji), z dowiązaniem pomiaru do geodezyjnej osnowy 
zewnętrznej sieci reperów odniesienia (minimum 3 repery 
odniesienia) i odchyłką pomiędzy przewyższeniem uzyskanym z 
pomiaru w kierunku głównym i powrotnym nie przekraczającą 
wartości dopuszczalnych 1,5 mm oraz  
 

2) prowadzeniu  w ciągu jednego roku  minimum dwóch pomiarów 
(Wykonawca wskaże rok i miesiąc dokonywania pomiarów)  
rozwarcia  rys elementów konstrukcyjnych kondygnacji za pomocą 
stałych rysomierzy          
 
 

15 
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Doświadczenie Geodety (G) 
Ilość punktów jakie otrzyma oferta "i" za 
kryterium Doświadczenie Geodety Pi(G) 

geodeta posiadający doświadczenie jako geodeta w wykonaniu, w 
odniesieniu do tego samego budynku o kubaturze minimum                        
35 000m3, posiadającego minimum 2 kondygnacje podziemne i o 
zagłębieniu co najmniej 5 m pod poziomem terenu co najmniej jedną 
usługę polegającą na:  
 

1) prowadzeniu w ciągu jednego roku monitoringu geodezyjnego 
budynku polegającego na wykonaniu minimum dwóch pomiarów 
geodezyjnych obiektu w tym  pomiaru zerowego (Wykonawca 
wskaże rok i miesiąc dokonywania pomiarów)  dla wszystkich 
kondygnacji budynku, o którym mowa powyżej  na bazie założonych 
ciągów niwelacji precyzyjnej o ilości min. 180 reperów 
kontrolowanych (repery kontrolowane zlokalizowane w posadzce 
oraz głównych elementach konstrukcyjnych (np. słupach) każdej 
kondygnacji), z dowiązaniem pomiaru do geodezyjnej osnowy 
zewnętrznej sieci reperów odniesienia (minimum 3 repery 
odniesienia) i odchyłką pomiędzy przewyższeniem uzyskanym z 
pomiaru w kierunku głównym i powrotnym nie przekraczającą 
wartości dopuszczalnych 1,5 mm oraz  
 

2) prowadzeniu  w ciągu jednego roku  minimum dwóch pomiarów 
(Wykonawca wskaże rok i miesiąc dokonywania pomiarów)  
rozwarcia  rys elementów konstrukcyjnych kondygnacji za pomocą 
stałych rysomierzy          
 

20 

 
Zamawiający wezwie działając na podstawie art. 128 ust. 1 ustawy pzp Wykonawcę do uzupełnienia informacji zawartych                         
w Formularzu ofertowym, sporządzonym zgodnie z Załącznikiem nr 1 do niniejszej IDW tylko w zakresie niezbędnym w celu 
wykazania spełniania warunku udziału w postępowaniu, o którym mowa w pkt. 9.1.2.2. IDW. Zamawiający nie będzie przyznawał 
punktów za uzupełnione przez Wykonawcę informacje nt. ww. osoby.  
 
Wykonawca winien wskazać pełnioną funkcję oraz wszystkie parametry wynikające z kryterium odrębnie dla każdego zadania 
wskazanego  w celu potwierdzenia doświadczenia.  
W przypadku podania w Formularzu ofertowym danych dotyczących zadania wykazanego w celu potwierdzenia doświadczenia 
ww. osoby, w sposób uniemożliwiający stwierdzenie, na podstawie informacji podanych w Formularzu ofertowym, spełnienia 
warunku zdolności zawodowej wskazanej osoby (np. brak określenia nazwy lub charakterystyki zadania, uniemożliwiający 
identyfikację zadania, niejasności co do pełnionej funkcji podczas realizacji  zadania, rodzaju usługi, zakresu uprawnień, 
parametrów, doświadczenia,), Zamawiający nie weźmie pod uwagę takiego zadania przy ocenie ofert w kryterium ofert 
„Doświadczenie geodety (G))”. 
 
Zamawiający informuje, że w przypadku wskazania na stanowisko Geodety więcej niż jednej osoby w celu oceny kryterium (G) 
Zamawiający weźmie pod uwagę i będzie oceniał doświadczenie jednej osoby, która spełnia warunek  o którym mowa w pkt. 
9.1.2.2. IDW oraz w jak największym stopniu spełnia wymagania ww. kryterium. 
 
26.2.4. Ocena punktowa oferty Pi będzie zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku liczbą wynikającą z sumowania liczby 

punktów jakie otrzyma oferta „i” za poszczególne kryteria. 
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Pi=Pi(C) + Pi(I) + Pi(G) 
26.2.5. Zamawiający udzieli zamówienia temu(tym) Wykonawcy(Wykonawcom), którego(rych) oferta uzyska największą liczbę 

punktów Pi, wynikającą z sumowania ilości punktów otrzymanych za poszczególne kryteria. 
26.2.6. Jeżeli Zamawiający nie może dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert 

przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający wybierze spośród tych ofertę, która 
otrzymała najwyższą ocenę  w kryterium o najwyższej wadze, czyli  zamawiający wybiera ofertę z najniższą ceną.   

26.2.7. Jeżeli nie można dokonać wyboru w sposób, o którym mowa w pkt. 22.2.7. Zamawiający wzywa wykonawców którzy 
złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych zawierających nową cenę.  

 

27. Aukcja elektroniczna: 
Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej. 

28. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy: 
O terminie i miejscu podpisania umowy Wykonawca zostanie powiadomiony pisemnie. Zamawiający wymaga przedłożenia 
do uzgodnienia przed podpisaniem umowy treść zabezpieczenia należytego wykonania umowy jeżeli będzie wniesione w 
formie gwarancji lub poręczenia oraz dokumentów ubezpieczenia, o których mowa we wzorze umowy. 

29. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie 
zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeżeli Zamawiający wymaga 
od Wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na takich warunkach  

 
29.1. Zamawiający wymaga od Wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie niniejszego zamówienia publicznego 

na warunkach zawartych we wzorze umowy stanowiącym Część II niniejszej SWZ.  

30. Środki ochrony prawnej: 
30.1. Informacje ogólne: 

Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu 
zamówienia lub nagrody w konkursie oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego 
przepisów ustawy.  Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub 
ogłoszenia o konkursie oraz dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa 
w art. 469 pkt 15 ustawy pzp, oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców. 

 
Szczegółowe informacje na temat środków ochrony prawnej znajdują się w art. 505 do art. 590 ustawy pzp. 

31. Sposób porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami: 
31.1. Wykonawca składa ofertę, zmienia ją lub wycofuje za  pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub 

wniosku dostępnego na ePUAP i udostępnionego na miniPortalu (poprzez miniPortal Wykonawca wybiera ikonę Formularz 
do komunikacji, gdzie zostaje przekierowany na ePuap). Pozostała korespondencja pomiędzy Zamawiającym 
a Wykonawcami w szczególności składanie zapytań, uzupełnień w postaci oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz 
przekazywanie informacji (za wyjątkiem złożenia, zmiany lub wycofania oferty) odbywa się elektronicznie za pośrednictwem 
skrzynki e-mailowej: przetargi@wi.wroc.pl. We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem 
Zamawiający i Wykonawcy posługują się numerem ogłoszenia (TED lub ID postępowania).  

31.2. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń 
musi być zgody z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu w sprawie podmiotowych środków dowodowych- oraz 
rozporządzeniu w sprawie sposobu sporządzenia i przekazywania informacji.  

32. Obowiązek informacyjny 
32.1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 RODO Zamawiający  informuje, że: 
32.1.1. Administratorem przekazanych w ofercie oraz wszelkiej dokumentacji wytworzonej na potrzeby przeprowadzenia 

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego danych osobowych są Wrocławskie Inwestycje Sp. z o.o. 
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32.1.2. Umożliwia kontakt do Inspektora Ochrony Danych (IOD) – Pawła Nowosielskiego w każdej sprawie dotyczącej 
przetwarzania danych osobowych Wykonawców oraz innych podmiotów biorących udział w przedmiotowym 
postępowaniu: iod@wi.wroc.pl 

32.1.3. Dane osobowe są przetwarzane przez administratora na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, w ramach postępowania 
o udzielenie niniejszego zamówienia prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, w związku z powinnością 
wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, wynikającego z obowiązujących aktów prawnych,  
w celu: 

32.1.3.1.  prawidłowego, zgodnego z przepisami ustawy PZP oraz przepisami wykonawczymi do wskazanej ustawy, 
przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, obejmującego czynności w szczególności 
związane z uzyskaniem, weryfikacją i oceną informacji wskazanych w złożonych ofertach (wraz z ich wyjaśnieniami 
oraz uzupełnieniami); 

32.1.3.2. przeprowadzenia czynności kontrolnych, w tym przedłożenia organom kontrolnym, na potrzeby krajowych oraz 
zagranicznych (Komisja Europejska; Europejski Trybunał Obrachunkowy, Europejski Urząd ds. Zwalczania Nadużyć 
Finansowych) instytucji uprawnionych do podejmowania czynności kontrolnych związanych ze sprawdzeniem 
zgodności postępowania o udzielenie zamówienia z przepisami ustawy oraz prawidłowym wydatkowaniem środków 
publicznych, w tym środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej; 

32.1.3.3. wypełnienia obowiązków wynikających z dostępu do informacji publicznej, zgodnie z ustawą z dnia  6 września 2001 
o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz.U. z 2018, poz. 1330 ze zm.). 

32.1.4. Dane osobowe będą przetwarzane i przechowywane: 
32.1.4.1. w przypadku postępowań finansowanych w 100% ze środków pochodzących z budżetu Zamawiającego przez okres 

co najmniej 4 lat, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy PZP, liczony od dnia zakończenia postępowania o udzielenie 
zamówienia, w sposób gwarantujący jego nienaruszalność (ostateczna, prawomocna decyzja o zakończeniu 
prowadzonego postępowania, skutkująca zawarciem ważnej umowy z Wykonawcą lub unieważnieniem 
postępowania); 

32.1.4.2. w przypadku postępowań współfinansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, przez okres 
co najmniej 10 lat, zgodnie z przepisami prawa Unii Europejskiej dotyczącymi projektów współfinansowanych ze 
środków UE, liczony od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, w sposób gwarantujący jego 
nienaruszalność. 

32.1.5. Dane osobowe zawarte w dokumentacji z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego mogą być udostępniane 
innym podmiotom lub uczestnikom postępowania na podstawie art. 18 ust. 1. w zw. z art. 74 ust. 1. PZP, a także 
po zakończeniu niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w ramach dostępu do informacji 
publicznej, z wyłączeniem danych skutecznie zastrzeżonych jako tajemnica przedsiębiorstwa. Zamawiający zwraca 
uwagę, że nie wszystkie dane osobowe zawarte w ofercie złożonej w postępowaniu mogą zostać zastrzeżone. Zakres 
danych osobowych, które nie mogą podlegają zastrzeżeniu określa art. 222 ust.  5  pkt 1) ustawy Pzp . Wszelkie dane 
osobowe mogą zostać ujawnione właściwym organom upoważnionym do ich przetwarzania zgodnie z obowiązującym 
prawem. 

32.1.6. Obowiązek podania danych osobowych bezpośrednio dotyczących osób fizycznych jest wymogiem ustawowym 
określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; 
konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, 
jednakże niepodanie danych uniemożliwia prawidłowe złożenie oferty w ramach postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego. W przypadkach określonych przez Zamawiającego (konkretne wymagania w danym 
postępowaniu) niepodanie części danych uniemożliwi również ocenę złożonych ofert w ramach przyjętych przez 
Zamawiającego kryteriów oceny, jak również weryfikację spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału 
w postępowaniu. 

32.1.7. Zebrane dane osobowe nie będą służyły do celów zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania, 
stosownie do art. 22 RODO. 

32.1.8. Wszystkie osoby fizyczne, których dane osobowe są wymienione w postępowaniu o zamówienie publiczne mają prawo  
wglądu: 

32.1.8.1.  do swoich danych osobowych stosownie do art. 15 RODO,   
32.1.8.2. możliwość ich sprostowania w myśl art. 16 RODO1,  

                                                 
1 Skorzystanie z prawa do sprostowania nie będzie skutkować zmianą wyniku postępowania 
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32.1.8.3. żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których 
mowa w art. 18. ust. 2 RODO2,  

32.1.8.4. wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych, gdy osoba której dane dotyczą uzna, że przetwarzanie jej 
danych narusza przepisy RODO. 

32.1.9. Osobie fizycznej, której dane znajdują się w dokumentacji o zamówienie publiczne nie przysługuje:  
32.1.9.1 w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych,  
32.1.9.2 prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO  
32.1.9.3 na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną 

przetwarzania danych osobowych osoby fizycznej jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. 
32.2. Wykonawca  wypełni obowiązek informacyjny przewidziany w art. 13 lub 14 RODO  względem  osób fizycznych, 

których dane osobowe załączy do oferty lub w ramach wyjaśnień bądź uzupełnień przekaże Zamawiającemu w ramach 
prowadzenia niniejszego postepowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz zapozna osoby fizyczne o których 
mowa powyżej z treścią  pkt. 30 IDW. 

33. Wykaz załączników do niniejszej IDW: 
Załącznikami do niniejszej IDW są następujące wzory: 

lp. oznaczenie załącznika nazwa załącznika 

1.  Załącznik nr 1 Wzór Formularza Oferty  

2.  Załącznik nr 2 Wzór Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia 

3.  Załącznik nr 3 Wzór zobowiązania podmiotu trzeciego do oddania do dyspozycji zasobów w 
trakcie realizacji zamówienia 

4.  Załącznik nr 4 Wzór oświadczenia Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 
zamówienia w zakresie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy pzp 

5.  Załącznik nr 5 Wzór oświadczenia dotyczącego przynależności do tej samej grupy 
kapitałowej 

6.  Załącznik nr 6 Instrukcja wypełniania Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia  

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie będzie naruszać integralności protokołu oraz jego 
załączników. 
2 Prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu 
ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego 
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Załącznik nr 1 
Wzór Formularza Oferty  

FORMULARZ OFERTY 
DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO 

03570 Obsługa eksploatacyjna urządzeń zapewniających obniżenie parcia hydrostatycznego wód gruntowych na płytę 
żelbetową i pozostałe elementy żelbetowej konstrukcji obiektu Narodowego Forum Muzyki we Wrocławiu wraz z 

monitoringiem obiektu 
 
 

 Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego   ZP/16/PN/2022 

1. Zamawiający: 
Gmina Wrocław, pl. Nowy Targ 1-8, 50-141 Wrocław, w imieniu i na rzecz której działają Wrocławskie Inwestycje  
Sp. z o. o. z siedzibą przy ul. Ofiar Oświęcimskich 36, 50-059 Wrocław na podstawie pełnomocnictwa nr 19/I/Z/19 
Prezydenta Wrocławia z dnia 16.04.2019 

2. Wykonawca: 
Niniejsza oferta zostaje złożona przez:  

lp. nazwa(y) Wykonawcy(ów) adres(y) Wykonawcy(ów) NIP/REGON Wykonawcy(ów) 
    
    

3. Osoba uprawniona do kontaktów:  

Imię i nazwisko  
Adres  
Nr telefonu  
Adres skrzynki 
podawczej na ePUAP 

 

Adres e-mail  

4. Ja (my) niżej podpisany(i) oświadczam(y), że: 
4.1. Zapoznałem się z treścią SWZ dla niniejszego zamówienia. 

4.2. Gwarantuję wykonanie całości niniejszego zamówienia zgodnie z treścią: SWZ, wyjaśnień  
do SWZ oraz jej zmian. 

4.3.  Cena mojej (naszej) oferty za realizację zamówienia wynosi: 

l.p.    Cyfrą [PLN] Słownie 

1 Wartość netto usługi stanowiącej przedmiot 
zamówienia za 1 miesiąc    

2 Podatek VAT od wartość netto usługi 
stanowiącej przedmiot zamówienia za 1 miesiąc   

3 Wartość brutto usługi stanowiącej przedmiot 
zamówienia za 1 miesiąc   

4 Wartość netto usługi stanowiącej przedmiot 
zamówienia (wartość poz. 1 x 12 miesięcy)   

5 Cena brutto oferty (wartość poz. 4 + VAT)   

6 Podatek VAT     

7 Stawka podatku VAT   
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4.4. Termin wykonania zamówienia:  
4.4.1. Umowa zostaje zawarta na okres 12 miesięcy od daty podpisania Umowy. 
4.4.2. W okresie, o którym mowa w pkt.4.4.1. czynności monitoringu Obiektu realizowane będą przez Wykonawcę w terminach 

zgodnie z harmonogramem, jaki strony zatwierdzą niezwłocznie po zawarciu umowy (maksymalnie w terminie do 14 dni 
od daty zawarcia Umowy), według wzoru Harmonogramu, który stanowi załącznik do Opisu Przedmiotu Zamówienia. 
Wykonawca przedłoży Zamawiającemu harmonogram (wskazujący daty dokonania czynności wyspecyfikowane we 
wzorze Harmonogramu, który to wzór określa także częstotliwość ich dokonywania) opracowany zgodnie ze wzorem 
Harmonogramu, który stanowi załącznik do Opisu Przedmiotu Zamówienia w terminie do 7 dni od daty podpisania 
Umowy, a Zamawiający zatwierdzi go lub skoryguje w terminie kolejnych 7 dni od daty złożenia.         

 

4.5. Oświadczamy, że w realizacji zamówienia będzie uczestniczyć następujący personel: 
Oświadczamy, że w realizacji zamówienia będzie uczestniczyć następujący personel (na potwierdzenie spełniania warunku 
udziału w postępowaniu, o którym mowa w pkt 9.1.2.1. oraz stanowiące podstawę do oceny w ramach kryterium oceny ofert 
o którym mowa w pkt. 26.2.2 IDW): 

4.5.1. Pan/Pani (Imię: …………………i Nazwisko:……….…) na stanowisku Instalatora, posiadający/a doświadczenie jako 
Instalator w nadzorowaniu i serwisowaniu instalacji odpompowującej wodę gruntową spod płyty fundamentowej tego 
samego budynku, o kubaturze ……. m3(należy wskazać ilość m3) , posiadającego (należy wskazać ilość kondygnacji)  
…….. kondygnacje podziemne i o zagłębieniu ……… m (należy wskazać ilość m)  pod poziomem terenu pod nazwą 
………………………………. zlokalizowanego w…………………………………….(wskazać nazwę i adres 
budynku)………………………………………………przez okres ………………(wskazać czasookres od miesiąc- rok – do 
miesiąc rok)…………, będącą instalacją wykonaną w formie zespołu odwadniającego (wysokość podnoszenia wody …...m  
(należy wskazać ilość metrów)  o wydajność instalacji ……... m3 (należy wskazać ilość metrów3)  na godzinę) w skład 
którego wchodziły: 

a)  Dwie – cztery– sześć3 stałe/stałych studni/e odprężające/ych wyposażone/ych w filtry i pompy głębinowe 
sterowane przez czujniki poziomu wody,  

b) stałe instalacje przesyłowe z rur od otworów odwadniających do zbiorników, 
c)  zbiornik (separator części stałych) stanowiący równocześnie zbiornik retencyjny o pojemności …..…. (należy 

wskazać ilość m 3) m3, 
d)  pompy transferowe oraz stałą instalację przesyłową od pomp transferowych do instalacji kanalizacji deszczowej 

bądź innego wylotu pompowanej wody gruntowej spod płyty fundamentowej 
wyposażoną w układ automatycznej regulacji i sterowania (np. czujniki poziomu wody, czujniki ciśnienia) oraz w układ 
umożlwiający komunikację z systemem BMS budynku. 
 
Podstawa dysponowania ww. osobą to: ……………………………………………………………………………. 
 

4.5.2. Oświadczamy, że w realizacji zamówienia będzie uczestniczyć następujący personel (na potwierdzenie 
spełniania warunku udziału w postępowaniu, o którym mowa w pkt 9.1.2.2. oraz stanowiące podstawę do oceny 
w ramach kryterium oceny ofert o którym mowa w pkt. 26.2.3 IDW): 

 
Pan/Pani (………………Imię i Nazwisko…………………) na stanowisku geodety, posiadający/a doświadczenie jako 
Geodeta, w wykonaniu, w odniesieniu do tego samego budynku …….. (wskazać nazwę i adres 
budynku)………………………o kubaturze ………… m3 ( należy wskazać ilość m3), posiadającym …………………………..  
(należy wskazać ilość kondygnacji) kondygnacje/i podziemne/ych i o zagłębieniu ………..m (należy wskazać ilość m) pod 
poziomem terenu, co najmniej jedną usługę polegającą na:  
 

                                                 
3 Wykonawca skreśla niepotrzebne. W przypadku braku skreślenia  Zamawiający przyjmie, że Wykonawca oświadczył, że instalacja obejmowała dwie stałe studnie 
odprężające 
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1) prowadzeniu w ciągu jednego roku monitoringu geodezyjnego budynku polegającego na wykonaniu 
…………..(należy wskazać ilość pomiarów) … pomiarów geodezyjnych4 obiektu w tym  pomiaru 
zerowego………………… (Wykonawca wskaże rok i miesiąc dokonywania pomiarów)………………  dla wszystkich 
kondygnacji budynku, o którym mowa powyżej na bazie założonych ciągów niwelacji precyzyjnej o ilości nie mniej 
niż: 40 / 80 /120 / 160 /1805  reperów kontrolowanych zlokalizowanych w posadzce oraz głównych elementach 
konstrukcyjnych każdej kondygnacji, z dowiązaniem pomiaru do geodezyjnej osnowy zewnętrznej sieci reperów 
odniesienia (gdzie były (należy wskazać ilość reperów odniesienia) ……….. repery odniesienia) i odchyłką pomiędzy 
przewyższeniem uzyskanym z pomiaru w kierunku głównym i powrotnym nie przekraczającą wartości 
dopuszczalnych 1,5 mm oraz  

 
2) prowadzeniu  w ciągu jednego roku (Wykonawca wskaże rok i miesiąc dokonywania pomiarów oraz ilość pomiarów) 

………………………………………………………………….  pomiarów  rozwarcia  rys elementów konstrukcyjnych 
kondygnacji za pomocą stałych rysomierzy 

 
    oraz posiadający/a uprawnienia: uprawnienia geodezyjne z zakresu geodezyjnej obsługi inwestycji, o których mowa w art. 

43 pkt 4 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2020 poz. 2052 ze zm.). 
 

Podstawa dysponowania ww. osobą to: ………………………………………………………………………. 
 

4.6. Oświadczam(y) że: 

- wybór oferty NIE BĘDZIE / BĘDZIE6 prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami 
o podatku od towarów i usług, 

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

-wybór oferty będzie prowadził do powstania u Zmawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku               
od towarów i usług w odniesieniu do następujących towarów i usług których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego 
powstania: …………………………………………………………………………………………………………………………… 

- Wartość towaru lub usługi powodująca obowiązek podatkowy zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług 
u Zamawiającego to ………..zł netto.7 

- stawka podatku od towarów i usług 

4.7. Niniejsza oferta jest ważna przez 90 dni zgodnie z pkt 24 IDW. 
4.8. Akceptuję(emy) bez zastrzeżeń wzór umowy przedstawiony(e) w Części II SWZ. 
4.9. Wadium wniesione w pieniądzu należy zwrócić na konto nr ………….…………………………...…………… 
4.10. W przypadku uznania mojej (naszej) oferty za najkorzystniejszą umowę zobowiązuję(emy) się zawrzeć w miejscu i terminie 

jakie zostaną wskazane przez Zamawiającego oraz zobowiązuję(emy) się wnieść zabezpieczenie należytego wykonania 
umowy zgodnie z treścią pkt 17 IDW. 

4.11. Składam(y) niniejszą ofertę [we własnym imieniu] / [jako Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia]8. 
4.12. Nie uczestniczę(ymy) jako Wykonawca w jakiejkolwiek innej ofercie złożonej w celu udzielenie niniejszego zamówienia. 
4.13. Na podstawie art. 18 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych [żadne z informacji zawartych w ofercie nie stanowią 

tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji /wskazane poniżej informacje 

                                                 
4 Pomiary geodezyjne rozumiane zgodnie z definicja zawarta w pkt 9 ppkt 4) IDW 
5 Wykonawca skreśla niepotrzebne. W przypadku braku skreślenia  Zamawiający przyjmie, że Wykonawca oświadczył wykonanie 40 reperów kontrolnych i 
przyzna 0 punktów 
6 Wykonawca usuwa niepotrzebne 
7 UWAGA: Wypełniają Wykonawcy w przypadku gdy wybór oferty BĘDZIE prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku 
od towarów i usług 
8 Wykonawca usuwa niepotrzebne.  
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zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji                                 
i w związku z niniejszym nie mogą być one udostępniane, w szczególności innym uczestnikom postępowania]9: 

lp. oznaczenie rodzaju (nazwy) informacji 
strony w ofercie 
(wyrażone cyfrą) 

od do 
1.    
2.    

W przypadku zastrzeżenia przez Wykonawcę ww. informacji jako tajemnicy przedsiębiorstwa Zamawiający wymaga 
od Wykonawcy, zgodnie z art. 18 ust.3 ustawy prawo zamówień publicznych, aby poniżej wykazał, iż zastrzeżone informacje 
stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji  
(tj. art. 11 ust. 2. ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji: przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje 
techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako 
całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym 
rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania 
nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności.)10:  
…………………………………………………………………………………….………………………………………………. 
4.14. Oświadczam, że wypełniłem, a w przypadku ewentualnych zmian na etapie prowadzenia niniejszego postępowania                           

o udzielenie zamówienia publicznego zobowiązuję się dopełnić, obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 
RODO11  wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem lub pozyskam w celu 
ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego oraz zapoznałem, a w przypadku ewentualnych zmian na 
etapie prowadzenia niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zobowiązuję się  zapoznać te osoby,                                         
z informacjami określonymi przez Zamawiającego w pkt 30 IDW. 

4.15. Niniejszym wskazuję dane umożliwiające dostęp do bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych umożliwiających dostęp 
do dokumentów, o których mowa w pkt. …….IDW:  

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

5. Podpis(y): 

lp. 

nazwa(y) 
Wykonawcy(ów) 

nazwisko i imię osoby (osób) 
upoważnionej(ych) do 

podpisania niniejszej oferty w 
imieniu Wykonawcy(ów) 

podpis(y) osoby(osób) 
upoważnionej(ych) do 
podpisania niniejszej 

oferty w imieniu 
Wykonawcy(ów) 

pieczęć(cie) 
Wykonawcy (ów) 

miejscowość 
i data 

1.      
2.      

 
 
 
 
 
 
 

                                                 
9 Wykonawca usuwa niepotrzebne. 
10 Wykonawca wykazując, iż zastrzeżone przez niego informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w myśl art. 11 ust. 2 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji  powinien 
wykazać w szczególności, że : 1)  informacje  są informacjami  poufnymi,  posiadającymi  wartość  gospodarczą,  w  
szczególności ze względu na swój techniczny, technologiczny lub organizacyjny charakter;  
2)  jako  całość  lub  w  szczególnym  zestawieniu  i  zbiorze  ich  elementów  informacje  nie  są  
powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo  
dostępne dla takich osób;  
3)  uprawniony  do  korzystania  z  informacji  lub  rozporządzania  nimi  podjął,  przy  zachowaniu  
należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności.  

 
11 rozporządzenie 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). 
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Załącznik nr 3  
Wzór zobowiązania podmiotu trzeciego  

 
03570 Obsługa eksploatacyjna urządzeń zapewniających obniżenie parcia hydrostatycznego wód gruntowych na płytę 

żelbetową i pozostałe elementy żelbetowej konstrukcji obiektu Narodowego Forum Muzyki we Wrocławiu wraz z 
monitoringiem obiektu 

 
Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego  

  
ZP/16/PN/2022 

1. Zamawiający: 
Gmina Wrocław, pl. Nowy Targ 1-8, 50-141 Wrocław, w imieniu i na rzecz której działają Wrocławskie Inwestycje  
Sp. z o. o. z siedzibą przy ul. Ofiar Oświęcimskich 36, 50-059 Wrocław na podstawie pełnomocnictwa nr 19/I/Z/19 
Prezydenta Wrocławia z dnia 16.04.2019  

 
2. WYKONAWCA: 

 
Oddając do dyspozycji Wykonawcy ubiegającego się o udzielenie zamówienia …, niezbędne zasoby na okres korzystania z nich 
przy wykonywaniu zamówienia pn.: …………………………………………………………………….. 
 
Ja: 
_______________________________________________________________________ 
(imię i nazwisko osoby upoważnionej do reprezentowania Podmiotu trzeciego, stanowisko (właściciel, prezes zarządu, członek 
zarządu, prokurent, upełnomocniony reprezentant, itp. *)) 
 
Działając w imieniu i na rzecz: 
_______________________________________________________________________ 
(nazwa Podmiotu) 
 
Zobowiązuję się do oddania nw. zasobów na potrzeby wykonania zamówienia:12 
 
_______________________________________________________________________ 
(określenie zasobu – wiedza i doświadczenie, potencjał techniczny, osoby zdolne do wykonania zamówienia, zdolności finansowe 
lub ekonomiczne) 
 
do dyspozycji: 
_______________________________________________________________________ 
(nazwa Wykonawcy) 
 
w trakcie wykonania zamówienia pod nazwą: 
_______________________________________________________________________ 
Oświadczam, iż: 
a) udostępniam Wykonawcy ww. zasoby, w następującym zakresie: 
_________________________________________________________________ 
b) sposób wykorzystania udostępnionych przeze mnie zasobów będzie następujący: 
_________________________________________________________________ 
c) zakres mojego udziału przy wykonywaniu zamówienia będzie następujący: 
_________________________________________________________________ 
                                                 
12 Należy wpisać udostępniane zasoby, odpowiednio: nazwę zadania wskazanego w celu wykazania spełnienia warunków udziału w 
postępowaniu, imię i nazwisko osób zdolnych do wykonania zamówienia, wartość środków finansowych) 

l.p. Nazwa(y) Wykonawcy(ów) Adres(y) Wykonawcy(ów) 
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d) okres mojego udostępnienia  wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu udostępniającego te zasoby  
przy wykonywaniu zamówienia będzie następujący: 

_________________________________________________________________ 
e) zrealizuję roboty usługi,  których wskazane zdolności dotyczą.  
 
 
__________________ dnia __ __ _____ roku 
 
 
 
 
___________________________________________ 
(podpis Podmiotu trzeciego/ osoby upoważnionej do reprezentacji Podmiotu trzeciego) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
UWAGA:  
Zamiast niniejszego Formularza można przedstawić inne dokumenty, w szczególności: 
1. pisemne zobowiązanie podmiotu, o którym mowa w art. 118 ustawy Pzp 
2. podmiotowe środki dowodowe dotyczące: 
a) zakresu dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu, 
b) sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia,  
c) zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia 
d)      informacja czy inne podmioty na zdolności których Wykonawca powołuje się w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących 

wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia zrealizują usługi/roboty budowlane, których wskazane zdolności dotyczą 
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Załącznik nr 4  
Wzór oświadczenia Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w zakresie, o którym mowa w 

art. 117 ust. 4 ustawy pzp 
 

05840 Obsługa eksploatacyjna urządzeń zapewniających obniżenie parcia hydrostatycznego wód gruntowych na płytę 
żelbetową i pozostałe elementy żelbetowej konstrukcji obiektu Narodowego Forum Muzyki we Wrocławiu wraz z 

monitoringiem obiektu 
 

 
Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego  

 
ZP/16/PN/2022 

2. Zamawiający: 
Gmina Wrocław, pl. Nowy Targ 1-8, 50-141 Wrocław, w imieniu i na rzecz której działają Wrocławskie Inwestycje  
Sp. z o. o. z siedzibą przy ul. Ofiar Oświęcimskich 36, 50-059 Wrocław na podstawie pełnomocnictwa nr 19/I/Z/19 Prezydenta 
Wrocławia z dnia 16.04.2019 
 
2. WYKONAWCA: 

 
Działając w imieniu Konsorcjum w składzie …………………………………………… ubiegającego się  o udzielenie niniejszego 
zamówienia publicznego oświadczam, że w przypadku udzielenia niniejszego zamówienia ww. Wykonawcom,  podczas realizacji 
zamówienia publicznego pn. ……………………………………………………, Wykonawca będący członkiem ww. Konsorcjum 
tj…………………………………. wykona następujące usługi:  

1) ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
2) ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

4. Podpis(y) Wykonawcy składającego oświadczenie: 

lp. Nazwa Wykonawcy 

nazwisko i imię osoby 
(osób) 

upoważnionej(ych)  
do podpisania niniejszej 

oferty w imieniu 
Wykonawcy 

podpis(y) osoby(osób) 
upoważnionej(ych) do 
podpisania niniejszej 

oferty imieniu 
Wykonawcy(ów) 

pieczęć(cie) 
Wykonawcy 

miejscowość 
i data 

1.  
     

2.  
     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

l.p. Nazwa Wykonawcy Adres Wykonawcy  
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Załącznik nr 5 
OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PRZYNALEŻNOŚCI DO TEJ SAMEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ 

 
05840 Obsługa eksploatacyjna urządzeń zapewniających obniżenie parcia hydrostatycznego wód gruntowych na płytę 

żelbetową i pozostałe elementy żelbetowej konstrukcji obiektu Narodowego Forum Muzyki we Wrocławiu wraz z 
monitoringiem obiektu 

 
 
nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego                 ZP/16/PN/2022  

 
1. Zamawiający: 
Gmina Wrocław, pl. Nowy Targ 1-8, 50-141 Wrocław, w imieniu i na rzecz której działają Wrocławskie Inwestycje  
Sp. z o. o. z siedzibą przy ul. Ofiar Oświęcimskich 36, 50-059 Wrocław na podstawie pełnomocnictwa nr 19/I/Z/19 Prezydenta 
Wrocławia z dnia 16.04.2019 
 
2. WYKONAWCA: 

oświadczamy, że: 
 
nie należymy do tej samej  grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16.02.2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów              
z żadnym z wykonawców, którzy złożyli ofertę w niniejszym postępowaniu *) 
 
lub 
 
należymy do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16.02.2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów                                
z następującymi Wykonawcami *) 
 
Lista Wykonawców składających ofertę w niniejszy postępowaniu, należących do tej samej grupy kapitałowej *) 
......................................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................. ........................................................ 
................................................................................................................................. ........................................................ 
................................................................................................................................. ........................................................ 
................................................................................................................................. ........................................................ 
*) NIEPOTRZEBNE SKREŚLIĆ 
 
Uwaga: w przypadku złożenia oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca składa również 
dokumenty lub informacje potwierdzającymi przygotowanie oferty niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej 
grupy kapitałowej; 
 
 
 
 
 

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


		2022-03-24T09:03:00+0100




