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Tytuł

Rozbudowa wraz z przebudową oczyszczalni ścieków w Pasymiu

Warunki zmiany umowy

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy:

1)�w zakresie zapisów umowy w związku ze zmianą obowiązujących przepisów prawnych mającą wpływ 
na wykonanie umowy, w szczególności na termin lub zakres przedmiotu umowy,
2)�w zakresie zmiany terminu na skutek działań osób trzecich lub organów władzy publicznej, które 
spowodują przerwanie lub czasowe zawieszenie realizacji umowy;
3)�w zakresie zmiany terminu w przypadku wystąpienia okoliczności, których żadna ze stron nie 
mogła przewidzieć pomimo zachowania należytej staranności (np. wyniki ewentualnych wykopalisk 
archeologicznych).
4)�w zakresie zmiany terminu w przypadku wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych 
uniemożliwiających prawidłowe wykonanie przedmiotu umowy, w tym prowadzenie robót z zachowaniem 
wymogów technologicznych (np. zgodnie technologią wykonania) lub BHP.
5)�w zakresie zmiany terminu w przypadku wystąpienia przeszkód podziemnych lub przeszkód prawnych, 
powodujących konieczność przerwania robót lub wymagających dokonania zmian w dokumentacji 
projektowej,
6)�w zakresie zmiany terminu realizacji umowy w przypadku zawieszenia robót przez Zamawiającego,  
7)�w zakresie zamiany terminu realizacji umowy w przypadku działania siły wyższej (np. klęski żywiołowe, 
strajki, epidemir), mającej bezpośredni wpływ na terminowość robót. 
8)�w zakresie ograniczenia zakresu robót wynikające z wprowadzenia zmian, które wynikły w trakcie 
realizacji robót i były konieczne w celu prawidłowej realizacji umowy.
9)�w zakresie zmiany osób pełniących samodzielne funkcje po stronie wykonawcy ( kierownik budowy, 
kierownicy branżowi)  przedmiotu umowy z inicjatywy Wykonawcy lub na żądanie Zamawiającego. Zmiana 
którejkolwiek z osób w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia z inicjatywy Wykonawcy, musi być 
uzasadniona przez Wykonawcę na piśmie i wymaga pisemnego zaakceptowania przez Zamawiającego. 
Zamawiający zaakceptuje taką zmianę w terminie 7 dni od daty przedłożenia propozycji i wyłącznie 
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wtedy, gdy kwalifikacje i doświadczenie wskazanych osób będą takie same lub wyższe od kwalifikacji i 
doświadczenia osób wymaganego postanowieniami specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Żądanie 
przez Zamawiającego dokonania zmiany którejkolwiek z osób powinno nastąpić na piśmie i zwierać 
uzasadnienie. Zamawiający zaakceptuje nowe osoby odpowiedzialne za nadzór w terminie 14 dni od 
daty przedłożenia propozycji nowych osób przez Wykonawcę i wyłącznie w przypadku, gdy kwalifikacje i 
doświadczenie proponowanych osób będą takie same lub wyższe od kwalifikacji i doświadczenia osób, 
wymaganego postanowieniami specyfikacji istotnych warunków zamówienia, 
10)�w zakresie zapisów umowy w przypadku wystąpienia oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych 
w treści umowy;
11)�w zakresie zmiany podwykonawców robót w przypadku wystąpienia o zmianę na wniosek 
Zamawiającego lub Wykonawcy po uzyskaniu zgody Zamawiającego;
12)�w zakresie zmiany stawki podatku VAT, w związku ze zmianą ustawy. Zakres zmiany obejmuje jedynie 
zmianę wynagrodzenia zgodnie ze zmianą stawki podatku VAT. 
13)�w zakresie  danych Zamawiającego i/lub Wykonawcy; w przypadku ich zmiany,  poprzez podanie-

  nowych danych.
14)� w zakresie zmian Personelu Wykonawcy lub Zamawiającego mających istotny wpływ na wykonanie 
przedmiotu umowy (w tym osób pełniących samodzielne funkcje w budownictwie), poprzez podanie-

  nowych danych
15)�w zakresie zmniejszenia wysokości wynagrodzenia, w przypadku odstąpienia Zamawiającego od 
części zakresu robót przewidzianych w umowie,
16)�w przypadku wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie części zakresu 
realizacji Umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili jej zawarcia, 
poprzez odstąpienie od umowy,

Załączniki

Dodane do ogłoszenia w obowiązującej wersji z dn. 2021-06-14
1. wzór umowy
2. wzór oferty
3. wykaz robót
4. wykaz osób
5. warunki zamówienia

Czy dopuszczalna oferta częściowa?

NIE

Data opublikowania ogłoszenia

2021-06-14

Data ostatniej zmiany

2021-06-14

Termin składania ofert Planowany termin podpisania umowy
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Dane adresowe ogłoszeniodawcy

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Pasym 
Spółka z .o.o
Kościuszki 22b
12-130 Pasym
NIP: 7451845878

Osoby do kontaktu

Ireneusz Rosik
tel.: 896212168
e-mail: zgkim@pasym.pl

Części zamówienia

Część: 1

Tytuł części 1

Rozbudowa wraz z przebudową oczyszczalni ścieków w Pasymiu

Czy dopuszczalne oferty wariantowe

NIE

Przedmioty zamówienia do części 1

Typ

Roboty budowlane

Podkategoria

Roboty budowlane

Opis
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1.�Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa wraz z przebudową oczyszczalni ścieków w Pasymiu, 
w ramach którego wchodzą m. in. następujące roboty budowalne dotyczące :
1)�mechaniczno – biologicznej oczyszczalni ścieków działającą w oparciu o nitryfikacyjno – 
denitryfikujący osad czynny z tlenową stabilizacją osadu w układzie przepływu ciągłego o wydajności 
średnio dobowej Qdśr =2x 310 m3 /d = 620 m3 /d.
2)�dostawa i montaż aparatury kontrolno – pomiarowej i automatyki
3)�instalacji sanitarnych wewnętrznych , w tym: ogrzewanie, wentylację, kanalizację sanitarną, zimnej 
i ciepłej wody;
4)�2 redaktorów;
5)�zbiornika osadu
6)�budynku technicznego, w którym będą mieściły się osadniki wtórne, stacja dmuchaw oraz 
pomieszczania na kontroler na osad;
7)�studnia pomiarowa SpO
8)�komora krat sk
9)�pompownia ścieków surowych 
10)�zbiorniki uśredniające ścieków dowożonych
11)�punkt zlewni fek-pak
12)�taca najazdowa oraz seperator ścieków
13)�wiata pod agregat ptrądotwórczy 
14)�fundament pod silos wapna
15)�wiata na osad odwodniony
16)�drogi, chodniki
17)�rozbiórka nawierzchni betonowych ok. 259,5m2
18)�wykonanie robót budowlanych technologicznych (m.in. stacja odbioru ścieków dowożonych, 
zbiornik uśredniający ścieków dowożonych, mechaniczne podczyszczanie ścieków surowych, 
przepompownia główna, układ wody technologicznej, reaktory biologiczne, stacje dmuchaw, 
komora pomiarów ścieków oczyszczonych, zbiornik magazynowy osadu nadmiernego, stacja 
mechanicznego odwadniania osadu nadmiernego, stacja wapnowania osadu, pomieszczenia 
kontenerów);
19)�rurociągi międzyobiektowe: sieć wodociągowa o łącznej długości 234,5m, kanalizacja 809,5m i 
sieć tłoczna – 74,8m
2.�Wykonawca dokona rozruchu oczyszczalni ścieków oraz uzyska w imieniu Zamawiającego 
pozwolenie na użytkowanie. 
3.�Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty została w dokumentacji projektowej, która ze 
względu na swoja pojemność dostępna jest pod linkiem https://onedrive.live.com/?id=632EA7D94D-
AE4C12%21228&cid=632EA7D94DAE4C12
4.�Zamawiający zaleca Wykonawcom przeprowadzenie wizji lokalnej terenu przyszłej budowy, 
sąsiadującego układu komunikacyjnego oraz najbliższego otoczenia budowy. Ze względu na 
znaczenie i położenie terenu budowy zalecane jest każdorazowo poinformowanie Zamawiającego 
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o terminie planowanej wizji lokalnej . Koszty dokonania wizji lokalnej terenu budowy ponosi w pełni 
przyszły Wykonawca robót budowlanych . 
5.�Wykonawca przedmiot zamówienia wykona na podstawie dokumentacji projektowej , 
uzgodnieniami z zamawiający, oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa budowlanego , 
obowiązującymi normami  i sztuką budowlaną .
6.�Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia w niniejszym postępowaniu – także w dokumentacji 
projektowej służący do opisu przedmiotu zamówienia na wykonanie robót budowlanych, znajdują 
się jakiekolwiek znaki towarowe, patenty czy pochodzenie, źródła lub szczególne procesy, które 
charakteryzują produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, zamawiający 
dopuszcza rozwiązania równoważne („lub równoważne” – art. 29 ust 3 PZP). Zamawiający 
przygotowując opis przedmiotu zamówienia na podstawie dokumentacji projektowej nie znalazł 
żadnych znaków towarowych, patentów czy pochodzenia, źródeł lub szczególnych procesów, które 
charakteryzują produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego Wykonawcę. Jeżeli jednak 
wykonawca stwierdzi/ zauważy, analizując opis przedmiotu zamówienia, że znajdują się takie 
przypadki lub pośrednio wskazujące na jeden konkretny produkt, prosi się Wykonawcę, aby zgodnie z 
art. 38 ust. 1 PZP zwracając się do zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ wskazał takie produkty. 
Wówczas jako wyjaśnienie/ zmiana treści SIWZ, zamawiający wspólnie z autorem dokumentacji 
projektowej sprecyzuje,  jakie cechy zamawianego produktu mają dla niego walor równoważny, które 
będą brane pod uwagę przy ocenie. 
7.�Podobna zasada obowiązuje w przypadkach, gdy w opisie przedmiotu zamówienia zostały 
wprowadzone odniesienia do norm, europejskich, ocen technicznych, aprobat, specyfikacji 
technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 PZP.
8.�Oferowanie rozwiązań równoważnych do wskazanych w opisie przedmiotu zamówienia wymaga 
dodatkowo wykazania, że oferowane rozwiązanie równoważne jest o parametrach techniczno – 
eksploatacyjno użytkowych nie gorszych niż wymagane przez zamawiającego. 
9.�Ciężar wykazania spełnienia tych wymagań leży po stronie Wykonawcy w składanej ofercie.
10.�Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne musi dodatkowo wykazać w 
ofercie, że oferowane przez niego dostawy/usługi/roboty budowlane spełniają wszystkie wymagania 
określone przez zamawiającego w treści SIWZ i w postępowaniu. 
11.�Wykazanie, że oferowane przez Wykonawcę rozwiązania spełniają wymagania określone 
przez Zamawiającego musi nastąpić w złożonej ofercie poprzez podanie szczegółowych 
parametrów zaproponowanych materiałów i urządzeń oraz udowodnienie okoliczności wynikających 
z wcześniejszych zapisów. 
12.�Wykonawca zobowiązany jest do takiego zorganizowania dostaw materiałów, urządzeń 
i sprzętu niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia, aby zapewnić nieprzerwane prowadzenie 
robót budowlanych, w tym terminową realizację zadania. W związku z powyższym wszelkie 
zakłócenia w prowadzeniu robót budowlanych, w tym brak możliwości realizacji zadania w umownym 
terminie, wynikające z zakłóceń w dostawie materiałów, urządzeń i sprzętu, nie będą stanowiły 
podstawy do zmiany (przedłużenia) terminu realizacji umowy.
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13.�Wykonawca dla wypełnienia swoich zobowiązań powinien zapewnić doświadczone 
i wykwalifikowane osoby zdolne do prowadzenia wszelkich powierzonych zadań, uprawnione do 
kierowania robotami budowlanymi, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa 
i w zgodzie z postanowieniami odpowiednich decyzji, uzgodnieniami i opiniami, warunkującymi 
prawidłową realizację przedmiotu zamówienia.
14.�Zamawiający wymaga, by rękojmia na wykonane roboty wynosiła 5 lat, licząc od dnia odbioru 
końcowego.
15.�Realizacja zamówienia podlega prawu polskiemu, w tym w szczególności ustawie z dnia 
7 lipca 1994r Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2020r poz. 1333).
16.�Wspólny Słownik Zamówień:
•�CPV 45252127-4 Roboty budowlane w zakresie oczyszczalni ścieków
•�CPV 45252120-8 wyposażenie zakładów odprowadzających ścieki
•�CPV 45100000-8 przygotowanie terenu pod budowę
•�CPV 45300000-0 roboty instalacyjne w budynkach
•�CPV 45210000-2 roboty budowalne w zakresie budynków
•�CPV 45233120-6 roboty w zakresie budowy dróg
•�CPV 45233200-1 robot w zakresie różnych nawierzchni

Kody CPV

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę
45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynków
45233120-6 Roboty w zakresie budowy dróg
45252100-9 Roboty budowlane w zakresie zakładów oczyszczania ścieków
45252130-8 Wyposażenie zakładów odprowadzania ścieków
45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach

Miejsca realizacji

adres

Kraj

Polska

Województwo

warmińsko-mazurskie

Powiat

szczycieński

Gmina

Pasym

Miejscowość

Pasym
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Warunki, jakie musi spełniać oferent

Typ

Wiedza i doświadczenie

Opis

Wykonawca musi wykazać się posiadaniem doświadczenia w realizacji w okresie ostatnich 
5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności 
jest krótszy – to w tym okresie, przynajmniej jedną robotą budowlaną polegającą na 
budowie/przebudowie/modernizacji/ rozbudowie oczyszczalni ścieków o wartości robót min. 5,5 
mln brutto. 
e)�Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu w 
odniesieniu do przedmiotowego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych 
lub zawodowych udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi 
stosunków prawnych.
f)�W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub 
doświadczenia wykonawcy mogą polegać na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, 
jeśli podmioty te wykonają roboty budowlane, do realizacji których te zdolności są wymagane.
g)� Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, 
składa, wraz ofertą, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji 
niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek 
dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi 
zasobami tych podmiotów.
h)�Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa w ust. 13 pkt. „g”, potwierdza, 
że stosunek łączący wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty 
dostęp do tych zasobów oraz określa w szczególności:
•�zakres dostępnych wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby;
•�sposób i okres udostępnienia wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu 
udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia;
•�czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego wykonawca 
polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji 
zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności 
dotyczą.
i)�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 ust. 
13, a także bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, które zostały 
przewidziane względem wykonawcy.
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j)�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

Typ

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis

Wykonawca musi wykazać się dysponowaniem przynajmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia 
budowlane w specjalizacji w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, 
wodociągowych i kanalizacyjnych do kierowania robotami budowalnymi 
a.3 Wykonawca musi wykazać się dysponowaniem przynajmniej jedną osobą posiadającą 
wykształcenie techniczne, która posiada doświadczenie w prowadzeniu rozruchu technologicznego 
dla oczyszczalni ścieków,

  W zakresie wyżej wymienionych uprawnień zamawiający uzna równoważne kwalifikacje zawodowe 
(dyplomy) wydawane przez inne niż Rzeczpospolita Polska państwa członkowskie Unii Europejskiej, 
konfederacji szwajcarskiej oraz państwa członkowskie europejskiego porozumienia o wolnym handlu 
(EFTA).

Typ

Lista wymaganych dokumentów/oświadczeń

Opis

1.�Opis sposobu przygotowania oferty;
1)�Wykonawca w przedmiotowym postępowaniu może złożyć jedną ofertę.
2)�Ofertę sporządza się, pod rygorem nieważności, w postaci elektronicznej i opatruje się 
kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Przez 
podpis osobisty należy rozumieć zaawansowany podpis elektroniczny.
3)�Oferta powinna być:
a)�sporządzona na podstawie załączników niniejszej SW w języku polskim,
b)�złożona w formie elektronicznej za pośrednictwem dedykowanego formularza dostępnego na 
Bazie konkurencyjności 
c)�podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem 
osobistym przez osobę/osoby upoważnioną/upoważnione.
4)� Ofertę sporządzona na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik do zapytania należy 
załączyć w bazie jako załącznik. Oferta powinna być:
a)�podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentacji wykonawcy.
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b)�musi być sporządzona w języku polskim,
c)�dokumenty obcojęzyczne załączane są do oferty wraz z tłumaczeniem,
d)�powinna być sporządzona na formularzu ofertowym załączonym do niniejszego zapytania 
(Załącznik nr 2) lub zawierać wszystkie informacje oraz oświadczenia zawarte w Załączniku nr 2
e)�wszystkie miejsca w ofercie, w których Wykonawca naniósł zmiany muszą być parafowane przez 
osobę/y uprawnioną/e do podpisania oferty.
5)�Oferta powinna być sporządzona, pod rygorem nieważności w postaci elektronicznej, w języku 
polski, w jednym z formatów danych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 18 ustawy 
z dnia 17 lutego 2005r o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne 
(t.j. Dz. U. z 2020 poz. 346) tj., rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia2010 w sprawie 
Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany 
informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymaga dla rejestrów publicznych i wymiany 
informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych ( 
tj. Dz. U. z 2017r  poz. 2247) – w szczególności w formatach. pdf, .doc, .docx,.rtf, lub .odt i opatrzona 
kwalifikowalnym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. 
6)�Do oferty należy dołączyć następujące dokumenty:
a)�pełnomocnictwo podmiotów występujących wspólnie (jeżeli dotyczy);
b)�wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają oświadczenie, z którego 
wynika, usługi wykonają poszczególni wykonawcy.
c)�pełnomocnictwo dla osoby/osób podpisującej ofertę, załączniki i oświadczenia (jeśli uprawnienie 
tych osób nie wynika z innych dokumentów dołączonych do oferty) - (jeżeli dotyczy)- podpisany 
podpisem kwalifikowanym;
d)�oryginał zobowiązanie podmiotu udostepniającego zasoby- (jeżeli dotyczy) podpisany podpisem 
kwalifikowanym, zaufanym lub podpisem osobistym.;
e)�Wykaz robót budowalnych wraz z referencjami lub poświadczeniami ; 
f)�Wykaz osób.
2.�Sposób oraz termin składania i otwarcia ofert;
1)�Wykonawca przed złożeniem oferty zobowiązany jest do zalogowania się w Bazie 
konkurencyjności jako użytkownik
2)�Wykonawca w celu sprawnego  i prawidłowego złożenia oferty zobowiązany jest do 
zapoznania się z instrukcją Bazy konkurencyjności dla OFERENTA dostępnej pod linkiem 
file:///C:/Users/zamow/Downloads/Instrukcja%20oferenta%20w%20BK2021%20(1).pdf
3)�Należy odnaleźć właściwe ogłoszenie. Ofertę można złożyć jedynie do ogłoszenia w statusie 
„Opublikowane”. Należy przejść do szczegółów ogłoszenia, w zakładkę „Oferty” i postępować 
zgodnie z instrukcją 
4)� Ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej 
opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem 
osobistym.
5)�Oferty należy złożyć do 15 lipca 2021r. do godziny 10:00
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6)�Otwarcie ofert nastąpi w dniu do 15 lipca  2021r. do godziny 10:20
7)� Otwarcie ofert następuje w siedzibie Zamawiającego na portalu Baza konkurencyjności poprzez 
otwarcie przekazanych ofert.

Typ

Dodatkowe warunki udziału

Opis

Warunkiem udziału w postępowaniu jest wniesienie do upływu terminu składania ofert wadium w 
wysokości 200 000, 00 zł 
1.�Z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się Wykonawcę – w zakresie 
braku powiązań kapitałowo i/lub osobowo z Zamawiającym oraz podmiotami współpracującymi
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Beneficjentem 
lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Beneficjenta lub osobami 
wykonującymi w imieniu Beneficjenta czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem 
procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
a)�uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b)�posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
c)�pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d)�pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii 
prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w 
stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych i osobowych stanowi część formularza oferty.
Wysokość zabezpieczenia należytego wykonania umowy ustala się na 5 % ceny całkowitej podanej 
w ofercie w danej części.
23.�Pozostałe warunki zamówienia oraz informacje związane z procedurą
1)�Zamawiający nie dopuszcza ofert wariantowych. 
2)�Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji 
elektronicznej
3)�Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających 
4)�Zamawiający nie wymaga przeprowadzenia wizji lokalnej.
5)�Zamawiający nie przewiduje rozliczeń w walutach obcych. Rozliczenia między Zamawiającym a 
Wykonawcą prowadzone będą w walucie polskiej (PLN).
6)�Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
7)�Zamawiający nie przewiduje wypłaty zaliczek. 
8)�Zamawiający nie określa zakresu osobistego wykonania zamówienia przez Wykonawcę.
9)�W zakresie nie uregulowanym w WZ zastosowanie mają przepisy PZP oraz akty wykonawcze 
wydane do niej oraz KC.
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23.�Pozostałe warunki zamówienia oraz informacje związane z procedurą
1)�Zamawiający nie dopuszcza ofert wariantowych. 
2)�Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji 
elektronicznej
3)�Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających 
4)�Zamawiający nie wymaga przeprowadzenia wizji lokalnej.
5)�Zamawiający nie przewiduje rozliczeń w walutach obcych. Rozliczenia między Zamawiającym a 
Wykonawcą prowadzone będą w walucie polskiej (PLN).
6)�Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
7)�Zamawiający nie przewiduje wypłaty zaliczek. 
8)�Zamawiający nie określa zakresu osobistego wykonania zamówienia przez Wykonawcę.
9)�W zakresie nie uregulowanym w WZ zastosowanie mają przepisy PZP oraz akty wykonawcze 
wydane do niej oraz KC.
I. Informacje ogólne 
1)�W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami 
odbywa się przy użyciu maila, w zakresie zapytań i odpowiedzi oraz ofert: Baza konkurencyjności: 
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/
1)�Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, 
elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu 
opisane zostały w Instrukcji korzystania z bazy konkurencyjności dostępnej pod adresem: 
https://archiwum-bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/info/web_instruction
2)�Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń 
lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich 
przekazania na Bazie konkurencyjności i/lub mailu

II. Sposób komunikowania się Zamawiającego z Wykonawcami (nie dotyczy składania ofert ) 

1)�W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja pomiędzy Zamawiającym a 
Wykonawcami w szczególności składanie oświadczeń, wniosków (innych niż wskazanych w pkt 
II), zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa się elektronicznie za pośrednictwem maila 
Zamawiający 
i Wykonawcy posługują się numerem ogłoszenia (BZP, TED lub ID postępowania). 
2)�Zamawiający komunikuje się z Wykonawcami za pomocą poczty elektronicznej, email 
zgkim@pasym.pl 
3)�Dokumenty elektroniczne, składane są przez Wykonawcę, na wskazany w pkt 2 adres email.
4)�Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych musi być zgody z wymaganiami określonymi 
w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania 
i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz 
środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub 
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konkursie (Dz. U. z 2020 poz. 2452) oraz rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 
23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub 
oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz. U. z 2020 poz. 2415).

Kryteria oceny do części 1

Czy kryterium cenowe?

NIE

Opis

cena brutto za realizację przedmiotu zamówienia –80 pkt.
Okres gwarancji   –20 pkt.
Opis kryteriów w zapytaniu

Podsumowanie

Oś czasu związana z ogłoszeniem i ofertowaniem

-> 2021-06-14 - data opublikowania

-> 2021-07-15 10:00:00 - termin składania ofert

-> 2021-07 - planowany termin podpisania umowy

Oś czasu realizacji przedmiotów zamówienia

Brak zdefiniowanych etapów dla przedmiotów zamówienia.


