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DO  

WSZYSTKICH WYKONAWCÓW  

 

 

 
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: 

„Budowa modelu hydraulicznego sieci kanalizacyjnej wraz z narzędziem do planowania modernizacji oraz 

prezentacji i edycji danych przestrzennych” nr sprawy: KIWK/PN/03/I/2021/POIŚ/WNIOSEK_IV/ 

ZAD.62_MODEL HYDRAULICZNY 

 

 

 

WYJAŚNIENIE I MODYFIKACJA TREŚCI SWZ 

 

 

Działając na podstawie art. 135 ust. 2, w związku z ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo 

zamówień publicznych (tekst jedn. z późn. zm. Dz.U. z 2021, poz. 1129) Zamawiający udziela 

wyjaśnień do zapisów specyfikacji warunków zamówienia.  

 

Pytanie 1: 

 

Dot.  par. 4. Pkt. 5. Prosimy o określenie dokładnej procedury procesu akceptacji protokołu, a 

mianowicie proszę o wskazanie czasu w jakim Zamawiający może wnosić uwagi, np. 7 dni roboczych 

od daty poinformowania Zamawiającego o zakończeniu etapu.  

 

Odpowiedź: 

 

Procedura akceptacji protokołów została szczegółowo opisana w pkt. 11 Opisu przedmiotu zamówienia 

(załącznik nr 7 do SWZ). 

 

 

Pytanie 2: 

 

Dot. par. 4. Prosimy o dodanie zapisu „W przypadku opóźnienia w terminie płatności, Wykonawca ma 

prawo wstrzymać wykonanie usługi w postaci dostawy oprogramowania na czas uregulowania 

zaległości w płatności.”  
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Odpowiedź: 

 

Zamawiający nie wyraża zgody na wnioskowaną zmianę i podtrzymuje dotychczasowe brzmienie treści 

wzoru umowy w tym zakresie (Załącznik nr 4 do SWZ).  

 

Pytanie 3: 

 

Dot. par 6. Z uwagi na fakt, że dostarczane Oprogramowanie oraz Oprogramowanie Dedykowane są 

licencjonowane na podstawie osobnej umowy prosimy o dodanie zapisu: „Każde korzystanie z 

Oprogramowania oraz Oprogramowania Dedykowanego będzie podlegało warunkom określonym w 

odrębnej umowie licencyjnej”.  

 

Odpowiedź: 

 

Zamawiający nie wyraża zgody na wnioskowaną zmianę i podtrzymuje dotychczasowe brzmienie treści 

wzoru umowy w tym zakresie (Załącznik nr 4 do SWZ).  

 

Pytanie 4: 

 

Dot. par. 15: Prosimy o dodanie zapisu: „Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za niewykonanie 

lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z Umowy, chyba że niewykonanie lub nienależyte 

wykonanie jest następstwem okoliczności, za które nie ponosi on odpowiedzialności. “  

 

Odpowiedź: 

 

Zamawiający nie wyraża zgody na wnioskowaną zmianę i podtrzymuje dotychczasowe brzmienie treści 

wzoru umowy w tym zakresie (Załącznik nr 4 do SWZ).  

 

Pytanie 5: 

 

Dot. par. 5. Z uwagi na fakt, iż wszyscy potencjalni Wykonawcy/Dostawcy posiadają pewną wiedzę 

specjalistyczną, know-how, techniki, modele, koncepcje, procesy, oprogramowanie (w tym 

oprogramowanie licencjonowane stron trzecich), skrypty oraz inne prawa własności intelektualnej, które 

zostały opracowane i będą rozwijane przez Wykonawcę i które dotyczą ogólnego, standardowego 

wykorzystania Wykonawcy w jego działalności biznesowej, a nie koniecznie konkretnie wykonania 

umowy w ramach niniejszego postępowania, prosimy o potwierdzenie, iż wspomniane powyżej 

własności pozostają wyłączną własnością Wykonawcy, jednocześnie Wykonawca nie może być 

ograniczony w korzystaniu z tychże własności.  

 

W celu uniknięcia wątpliwości prosimy o potwierdzenie, iż paragraf 5 Umowy nie dotyczy 

standardowych, ogólnych narzędzi, modeli, metod, technik, oprogramowania, skryptów, danych, 

procesów, a także know-how wygenerowanych, opracowanych lub uzyskanych przez Wykonawcę przed 

bądź w trakcie niniejszej Umowy. W zakresie niezbędnym do korzystania z Usług przez 

Zamawiającego, Wykonawca przyzna natomiast Zamawiającemu nieodwołalne, nieodpłatne, 

nieprzenoszalne na całym świecie i niewyłączne prawo do korzystania z własności Wykonawcy w celu 

korzystania z opracowanych usług zgodnie z założeniami projektu. Jednocześnie prosimy o 

potwierdzenie, że użytkowanie Oprogramowania Standardowego wykonawcy będzie podlegać 

warunkom umowy licencyjnej tegoż oprogramowania.  

 

Odpowiedź: 

 

Zamawiający nie wyraża zgody na wnioskowaną zmianę i podtrzymuje dotychczasowe brzmienie treści 

wzoru umowy w tym zakresie (Załącznik nr 4 do SWZ).  
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Pytanie 6: 

 

Czy przedmiot Umowy musi obejmować także zezwalania na wykonywanie zależnego prawa 

autorskiego, możliwość dalszego przenoszenia praw autorskich na osoby trzecie?  

 

 

Odpowiedź: 

 

Tak, zgodnie z § 5 ust. 5 pkt d) oraz ust. 6 pkt a) wzoru umowy (Załącznik nr 4 do SWZ).  

 

 

Pytanie 7: 

 

Czy zapis paragrafu 5 ust. 18 jest konieczny? Mianowicie: "Wykonawca zobowiązuje się, że nie będzie 

korzystał z ustawowego uprawnienia do odstąpienia od umowy przeniesienia autorskich praw 

majątkowych, przysługującego mu na podstawie art. 56 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie 

autorskim i prawach pokrewnych w okresie 30 lat od wygaśnięcia Umowy, a także po upływie tego 

okresu.". 

 

 

Odpowiedź: 

 

Tak, Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe brzmienie treści wzoru umowy w tym zakresie 

(Załącznik nr 4 do SWZ).  

 

Pytanie 8: 

 

Czy w przypadku regulacji par. 5 ust. 7 wobec zobowiązania Wykonawcy do zawarcia aneksu w 

przedmiocie rozszerzenia pól eksploatacji Wykonawcy będzie przysługiwać z tego tytułu odrębne 

wynagrodzenie?  

 

Odpowiedź: 

 

Wykonawcy nie będzie przysługiwać dodatkowe wynagrodzenie, gdyż zgodnie z § 5 ust. 9 wzoru 

umowy: Wynagrodzenie za przeniesienie autorskich praw majątkowych i za korzystanie z Utworów na 

wszystkich polach eksploatacji wskazanych w ust. 5 i n. oraz z tytułu przeniesienia prawa własności 

egzemplarzy nośników, na których dokumenty Wykonawcy utrwalono, objęte jest wynagrodzeniem, o 

którym mowa w § 4 ust. 1 Umowy. Przeniesienie przez Wykonawcę na Zamawiającego praw do 

wskazanych powyżej Utworów nastąpi nie później niż z chwilą ich wydania Zamawiającemu. § 5 ust. 7 

wzoru umowy jest zatem objęty w/w regulacją.  

 

Pytanie 9: 

 

Dot. par. 6. W związku z tym, że w etapie III wskazana jest dostawa oprogramowanie, wnioskujemy o 

dodanie następującego zapisu do par. 6: „Najpóźniej z chwilą zawarcia umowy Wykonawca przedkłada 

Zamawiającemu dokument określający szczegółowe warunki licencji, którym będzie podlegało każde 

korzystanie z oprogramowania”.  

 

 

Odpowiedź: 

 

Zamawiający nie wyraża zgody na wnioskowaną zmianę i podtrzymuje dotychczasowe brzmienie treści 

wzoru umowy w tym zakresie (Załącznik nr 4 do SWZ).  

.  
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Pytanie 10: 

 

Dot. par 15: Czy Zamawiający wyraża zgodę na obniżenie stawek kar umownych? Wnioskujemy o 

zmianę paragrafu 15 jak niżej:  

1. Zamawiającemu przysługuje prawo do naliczenia kar umownych w następujących przypadkach: 

a) za odstąpienie od umowy z przyczyn, za które odpowiada Wykonawca – w wysokości 10% wartości 

wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1, 

b) niedochowania każdego z terminów, o których mowa § 3 ust. 2 – w wysokości 500,00 zł za każdy 

rozpoczęty dzień zwłoki liczony od dnia wskazanego w umowie, 

c) nieusuwania wad stwierdzonych przy odbiorze częściowym lub końcowym – w wysokości 200,00 zł 

za każdy rozpoczęty dzień zwłoki liczony od dnia wyznaczonego pisemnie przez Zamawiającego na 

usunięcie wad, 

d) nierozpoczęcia w wymaganym terminie jednego dnia roboczego świadczenia serwisu w okresie 

gwarancji i/lub rękojmi - w wysokości 200,00 zł za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, 

e) nieusunięcie we wskazanych w Opisie Przedmiotu Zamówienia terminach wad i awarii objętych 

serwisem w okresie gwarancji i/lub rękojmi - w wysokości 200,00 zł za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, 

f) nierozpoczęcia świadczenia asysty technicznej w terminie wynikającym z § 10 ust. 3 dla każdego 

zgłoszenia odrębnie - w wysokości 200,00 zł za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, 

g) niedochowanie terminu wykonania asysty technicznej wynikającego z harmonogramu ustalonego dla 

każdego zgłoszenia odrębnie - w wysokości 200,00 zł za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, 

h) nieuwzględnieniu uwag i zastrzeżeń zawartych w protokole odbioru prac wykonanych w ramach 

asysty technicznej w wysokości 200,00 zł za każdy dzień zwłoki, 

i) naruszenia przez Wykonawcę obowiązków określonych w § 18 ust. 3, 9-10 oraz § 19 ust. 4-6 Umowy 

– w wysokości 500,00 złotych, za każdy stwierdzony przypadek. 

2. Wykonawcy przysługuje prawo do naliczenia kary umownej za odstąpienie od umowy z przyczyn 

niezależnych od Wykonawcy spowodowanych wyłącznie z winy umyślnej Zamawiającego, w 

wysokości 10 % wartości brutto, o której mowa w § 4 ust. 1. 

3. Łączna, maksymalna wysokość kar umownych nie może przekroczyć 50% ceny brutto wskazanej w 

§ 4 ust. 1. 

4. Kary umowne Zamawiający może potrącić z faktury wystawionej przez Wykonawcę, na co 

Wykonawca wyraża zgodę. 

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do wysokości 

poniesionej szkody, wraz z odsetkami. 

6. Strony mogą dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowania przewyższającego zastrzeżone kary 

umowne, w tym również w przypadku korekty lub utraty dofinansowania przez Zamawiającego w 

zakresie realizowanego zadania inwestycyjnego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 

 

Odpowiedź: 

 

Zamawiający przychyla się do wnioskowanej zmiany w zakresie obniżenia stawek kar umownych. 

W tym zakresie Zamawiający dokonał modyfikacji § 15 załącznika nr 4 do SWZ – Wzór umowy. 

 

Pytanie 11: 
 

W związku z przeniesieniem 3 licencji 1D oraz 1 licencji do modelowania 2D na rzecz użytkownika 

końcowego Katowickie Wodociągi S.A. prosimy o dodanie do wzoru umowy następującego zapisu 

„Najpóźniej z chwilą zawarcia umowy Wykonawca przedkłada Zamawiającemu dokument 

potwierdzający przeniesienie licencji na innego użytkownika końcowego”.  

Odpowiedź: 

 

Zamawiający dokonał modyfikacji w § 6 załącznika nr 4 do SWZ – Wzór umowy, zastępując pojęcie 

„Zamawiający” - pojęciem „Użytkownik”. 
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Pytanie 12: 

 

Dot. par. 5. pkt. 3: Wnosimy o zmianę zapisu na: "Łączna, maksymalna wysokość kar umownych nie 

może przekroczyć 20% ceny brutto wskazanej w § 4 ust.1." 

 

Odpowiedź: 

 

Zgodnie z udzieloną odpowiedzią na pytanie nr 10 Zamawiający dokonał modyfikacji załącznika nr 4 

do SWZ – Wzór umowy, dokonując m.in. modyfikacji § 15 ust. 3, który otrzymał brzmienie: „Łączna, 

maksymalna wysokość kar umownych nie może przekroczyć 50% ceny brutto wskazanej w § 4 ust. 1”. 

 

Pytanie 13: 

 

Dot. par.9. Prosimy o dodanie do umowy zapisu jak niżej: "Niezależnie od innych postanowień 

zawartych w niniejszej umowie lub w innych dokumentach lub korespondencji między stronami, łączna 

odpowiedzialność i/lub zobowiązania odszkodowawcze Wykonawcy  jest (z wyjątkiem przypadków 

rażącego niedbalstwa lub umyślnego wykroczenia) ograniczone do kwoty  wynagrodzenia 

Wykonawcy,  a wszelkie roszczenia rekompensaty lub odszkodowania należy składać 

do  Wykonawcy  w ciągu dwóch lat od dostarczenia przedmiotu zamówienia Zamawiającemu. Ponadto 

uzgadnia się, że  Wykonawca  nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody pośrednie, 

przypadkowe lub wynikowe, utratę zysków, utratę działalności, utratę danych, utratę wartości, utratę 

wartości firmy lub za jakąkolwiek inną formę strat pośrednich ani za jakiekolwiek roszczenia, straty lub 

szkody poniesione przez  Zamawiającego  lub jakąkolwiek stronę trzecią, jeśli  przedmiot zamówienia 

zostanie zmieniony w jakikolwiek sposób bez uprzedniej pisemnej zgody  Wykonawcy 

lub  jeżeli  przedmiot zamówienia będzie wykorzystywany do celów innych niż konkretne i 

przeznaczone, dla których  przedmiot Umowy  został utworzony i dostarczony."  

 

 

Odpowiedź 

 

Zamawiający nie wyraża zgody na wnioskowaną zmianę i podtrzymuje dotychczasowe brzmienie treści 

wzoru umowy w tym zakresie (Załącznik nr 4 do SWZ).  

 

 

Pytanie 14: 

 

Dot. par.9. Prosimy o dodanie do umowy zapisu jak niżej: "O ile wyraźnie nie określono inaczej w 

niniejszej umowie, Wykonawca NIE SKŁADA ŻADNYCH OŚWIADCZEŃ I NIE UDZIELA 

ROZSZERZENIA GWARANCJI WYRAŹNYCH ANI DOROZUMIANYCH. WYKONAWCA NIE 

UDZIELA WYRAŹNYCH ANI DOROZUMIANYCH GWARANCJI PRZYDATNOŚCI 

HANDLOWEJ LUB PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU. WSZELKIE SZCZEGÓLNE 

LUB NIESTANDARDOWE WYMAGANIA OKREŚLONE SĄ W NINIEJSZEJ UMOWIE."   

 

 

Odpowiedź 

 

Zamawiający nie wyraża zgody na wnioskowaną zmianę i podtrzymuje dotychczasowe brzmienie treści 

wzoru umowy w tym zakresie (Załącznik nr 4 do SWZ).  

 

 

Pytanie 15: 

 

Paragraf 3 ust. 4: „Wykonawca zobowiązany jest na żądanie Zamawiającego do aktualizacji 

Harmonogramu rzeczowo-finansowego i przedstawienia go do pisemnej akceptacji Zamawiającego. 
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Powyższa aktualizacja nie wpływa na termin realizacji przedmiotu umowy i nie stanowi zmiany 

umowy.”  

Powyższy zapis daje Zamawiającemu bardzo duże uprawnienia w zakresie modyfikacji harmonogramu 

rzeczowo-finansowego, nie zapewniając Wykonawcy prawa do wpływania na jego końcowy kształt. 

Zmiany wprowadzone do harmonogramu zgodnie z żądaniem Zamawiającego, mogą uniemożliwić 

Wykonawcy prawidłowe i terminowe wykonanie przedmiotu umowy, a Wykonawca nie ma 

zapewnionych narzędzi, które pozwoliłyby zapewnić bezpieczeństwo projektu. Zawracamy się z prośbą 

o wprowadzenie możliwości zmian harmonogramu na życzenie Zamawiającego wyłącznie po 

wcześniejszym uzgodnieniu terminów z Wykonawcą.  

 

 

Odpowiedź 

 

Zamawiający doprecyzował zapisy wzoru umowy w tym zakresie i dokonał modyfikacji § 3 załącznika 

nr 4 do SWZ – Wzór umowy. 

  

Pytanie 16: 

 

Paragraf 8 ust. 3: „W przypadku niedotrzymania terminu, o którym mowa w § 3 ust. 2, Wykonawca jest 

zobowiązany do przedłużenia ważności złożonego zabezpieczenia należytego wykonania umowy w 

terminie 7 dni od daty powzięcia wiedzy o przedłużeniu terminu, o którym mowa w § 3 ust. 2, jednakże 

nie później niż na 14 dni przed upływem obowiązywania dotychczas ustanowionego zabezpieczenia 

należytego wykonania Umowy.”  

Prosimy o zmianę powyższego zapisu na poniższy: „W przypadku niedotrzymania terminu, o którym 

mowa w § 3 ust. 2, Wykonawca jest zobowiązany do przedłużenia ważności złożonego zabezpieczenia 

należytego wykonania umowy w terminie 7 dni od daty powzięcia wiedzy o przedłużeniu terminu, o 

którym mowa w § 3 ust. 2, jednakże nie później niż na 14 dni przed upływem obowiązywania dotychczas 

ustanowionego zabezpieczenia należytego wykonania Umowy. W przypadku niedotrzymania terminu, 

o którym mowa w § 3 ust. 2, z przyczyn nie leżących po stronie Wykonawcy, koszt przedłużenia 

zabezpieczenia należytego wykonania umowy zostanie pokryty przez Zamawiającego.”  

 

Odpowiedź 

 

Zamawiający przychyla się do wnioskowanej zmiany. W tym zakresie Zamawiający dokonał 

modyfikacji § 8 załącznika nr 4 do SWZ – Wzór umowy. 

 

Pytanie 17: 

 

Paragraf 10 ust. 3: „Wykonawca dokona i przedstawi Zamawiającemu analizę w zakresie czasu 

koniecznego do wykonania tych prac, wraz ze wskazaniem sposobu realizacji i harmonogramem ich 

wykonania. Czas zakończenia prac nie może być dłuższy niż 14 dni od potwierdzenia przez 

Zamawiającego zamiaru ich realizacji. W uzasadnionych przypadkach czas ten może zostać wydłużony 

za zgodą Zamawiającego.”  

Wykonawca zwraca uwagę, że powyższy zapis ogranicza możliwość rzetelnej oceny pracochłonności 

usługi poprzez nałożenie odgórnego limitu w postaci terminu 14 dni. Wykonawca zwraca się o usunięcie 

ww. ograniczenia.  

 

Odpowiedź 

 

Zamawiający nie wyraża zgody na wnioskowaną zmianę i podtrzymuje dotychczasowe brzmienie treści 

wzoru umowy w tym zakresie (Załącznik nr 4 do SWZ).   
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Pytanie 18: 

 

Paragraf 9 ust. 12: „W przypadku nieprzystąpienia przez Wykonawcę do usuwania usterek lub ich 

nieusunięcia przez Wykonawcę w wyznaczonym umową terminie, Zamawiający ma prawo zlecić ich 

usunięcie innemu wykonawcy na koszt i ryzyko Wykonawcy, zachowując przy tym prawo wynikające 

z gwarancji i rękojmi oraz może naliczyć Wykonawcy kary określone w niniejszej umowie.”  

Prosimy o zmianę powyższego zapisu na poniższy: „W przypadku nieprzystąpienia przez Wykonawcę 

do usuwania usterek lub ich nieusunięcia przez Wykonawcę w wyznaczonym umową terminie, pomimo 

pisemnego wezwania do usunięcia usterek, Zamawiający ma prawo zlecić ich usunięcie innemu 

wykonawcy na koszt i ryzyko Wykonawcy, zachowując przy tym prawo wynikające z gwarancji i 

rękojmi oraz może naliczyć Wykonawcy kary określone w niniejszej umowie.” 

 

 

Odpowiedź 

Zamawiający przychyla się do wnioskowanej zmiany. W tym zakresie Zamawiający dokonał 

modyfikacji § 9 załącznika nr 4 do SWZ – Wzór umowy. 

 

 

 

Ponadto działając na podstawie art. 137 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. z późn. 

zm. Dz.U. z 2021, poz. 1129) Zamawiający zawiadamia, iż modyfikuje brzmienie SWZ w następującym 

zakresie: 

 

W pkt. X.6 SWZ 

 

BYŁO: 
 

6. Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wezwie wykonawcę, którego oferta została 

najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień 

złożenia następujących podmiotowych środków dowodowych: 

1) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie art. 108 ust. 1 pkt. 1) lit. a-g, pkt. 2) i pkt. 4), 

sporządzonej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem  

(w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia dokument składa 

każdy z podmiotów), 

2) oświadczenia wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt. 5 uPzp, o braku przynależności do tej samej 

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

(Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę albo oświadczenia 

o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami 

potwierdzającymi przygotowanie oferty niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej 

grupy kapitałowej  

(w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oświadczenie 

składa każdy z podmiotów), 

3) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega 

z opłacaniem podatków i opłat, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 

3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem podatków lub opłat wraz z 

zaświadczeniem zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że przed upływem terminu 

składania ofert wykonawca dokonał płatności należnych podatków lub opłat wraz z odsetkami lub 

grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności 

(w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia dokument składa 

każdy z podmiotów), 

4) zaświadczenia albo innego dokumentu właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu 

Ubezpieczeń Społecznych lub właściwego oddziału regionalnego lub właściwej placówki terenowej 

Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem 

składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy, wystawionego 
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nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem składek na 

ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z zaświadczeniem albo innym dokumentem zamawiający 

żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że przed upływem terminu składania ofert wykonawca 

dokonał płatności należnych składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz odsetkami lub 

grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności  

(w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia dokument składa 

każdy z podmiotów),  

5) odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o 

Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt. 4 uPzp, sporządzonych nie wcześniej niż 3 

miesiące przed ich złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji   

(w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia dokument składa 

każdy z podmiotów), 

6) dokumentu potwierdzającego, że wykonawca prowadzący działalność gospodarczą lub zawodową jest 

wpisany do jednego z rejestrów zawodowych lub handlowych, prowadzonych w kraju, w którym ma 

siedzibę lub miejsce zamieszkania, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jego złożeniem, 

(w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia dokument składa 

każdy z podmiotów), 

7) wykazu usług wykonanych, w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy 

– w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz 

których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały 

wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty 

sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn 

niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy, – zgodnie 

ze wzorem stanowiącym załącznik nr 5 do SWZ,  

8) wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności 

odpowiedzialnych za świadczenie usług wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, 

uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także 

zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami 

– zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 6 do SWZ. 

 

 

JEST: 

 
6. Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej 

oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia 

następujących podmiotowych środków dowodowych: 

1) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie art. 108 ust. 1 pkt. 1) lit. a-g, pkt. 2) i pkt. 4) uPzp, 

sporządzonej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem  

(w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia dokument składa 

każdy z podmiotów), 

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, 

zamiast informacji z Krajowego Rejestru Karnego – składa informację z odpowiedniego rejestru, 

takiego jak rejestr sądowy, albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument 

wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę 

lub miejsce zamieszkania, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt. 1) lit. a-g, pkt. 2) i pkt. 4) uPzp, wystawione 

nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem. 

 

2) oświadczenia wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt. 5 uPzp, o braku przynależności do tej samej 

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

(Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę albo oświadczenia 

o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami 

potwierdzającymi przygotowanie oferty niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej 

grupy kapitałowej  



 

 

 9 

(w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oświadczenie 

składa każdy z podmiotów), 

 

3) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega 

z opłacaniem podatków i opłat, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 

3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem podatków lub opłat wraz z 

zaświadczeniem zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że przed upływem terminu 

składania ofert wykonawca dokonał płatności należnych podatków lub opłat wraz z odsetkami lub 

grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności 

(w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia dokument składa 

każdy z podmiotów), 

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, 

zamiast zaświadczenia składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma 

siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie naruszył obowiązków dotyczących płatności 

podatków i opłat, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem. 

 

4) zaświadczenia albo innego dokumentu właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu 

Ubezpieczeń Społecznych lub właściwego oddziału regionalnego lub właściwej placówki terenowej 

Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem 

składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy, wystawionego 

nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem składek na 

ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z zaświadczeniem albo innym dokumentem zamawiający 

żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że przed upływem terminu składania ofert wykonawca 

dokonał płatności należnych składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz odsetkami lub 

grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności  

(w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia dokument składa 

każdy z podmiotów),  

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, 

zamiast zaświadczenia albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z 

opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, składa dokument lub dokumenty 

wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że 

nie naruszył obowiązków dotyczących płatności składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, 

wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem. 

 

5) odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o 

Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt. 4 uPzp, sporządzonych nie wcześniej niż 3 

miesiące przed ich złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji   

(w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia dokument składa 

każdy z podmiotów), 

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, 

zamiast odpisu albo informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji 

o Działalności Gospodarczej – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym 

wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, 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, 

wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem. 

 

6) dokumentu potwierdzającego, że wykonawca prowadzący działalność gospodarczą lub zawodową jest 

wpisany do jednego z rejestrów zawodowych lub handlowych, prowadzonych w kraju, w którym ma 

siedzibę lub miejsce zamieszkania, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jego złożeniem, 
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(w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia dokument składa 

każdy z podmiotów), 

 

7) wykazu usług wykonanych, w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy 

– w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz 

których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały 

wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty 

sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn 

niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy, – zgodnie 

ze wzorem stanowiącym załącznik nr 5 do SWZ,  

 

8) wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności 

odpowiedzialnych za świadczenie usług wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, 

uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także 

zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami 

– zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 6 do SWZ. 

 

Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się 

dokumentów, o których mowa w pkt.1 i 3-5, lub gdy dokumenty te nie odnoszą się do wszystkich 

przypadków, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt. 1) lit. a-g, pkt. 2) i pkt. 4) oraz art. 109 ust. 1 pkt 1 

uPzp, 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. Dokument dotyczący okoliczności, o których mowa w pkt. 1, powinien być wystawiony 

nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jego złożeniem, natomiast dokumenty dotyczące okoliczności, o 

których mowa w pkt. 3-5, powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem. 

 

Zamawiający wskazuje, że zamieścił na stronie internetowej prowadzonego postępowania 

zmodyfikowaną specyfikację warunków zamówienia oznaczoną jako: 

„SWZ_MODYFIKACJA_05112021” oraz zmodyfikowany wzór umowy oznaczony jako Załącznik 

nr 4 do SWZ_wzór umowy_MODYFIKACJA_05112021. 

 

 

Zamawiający informuje jednocześnie, że nie ulega zmianie termin składania i otwarcia ofert, który jest 

wyznaczony odpowiednio:  

- termin składania ofert: 22.11.2021 r. do godz. 9:00 

- termin otwarcia ofert: 22.11.2021 r. godz. 10:00 

 

 

Wyjaśnienia i modyfikacje specyfikacji warunków zamówienia są wiążące dla wszystkich 

Wykonawców. 

  

 

 Z poważaniem 

 

  Prokurent  Wiceprezes Zarządu 

Anna Badura     Andrzej Cebula 


