
 

 

 

ŚRO.272.30.2022.MW 

 

 

 

 

Specyfikacja Warunków Zamówienia  

(SWZ) 

 

postępowanie o udzielenie zamówienia klasycznego, prowadzone w trybie art. 275 pkt. 1 

ustawy z dnia 11 września 2019 Prawo zamówień publicznych  

(t. j. Dz. U. 2021, poz. 1129 z późn. zm.), którego przedmiotem jest: 

 

 

 

utrzymanie urządzeń wodnych na terenie miasta Grudziądz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych pod 

numerem 2022/BZP 00160357/01 w dniu 16 maja 2022 r. 

Adres strony internetowej prowadzonego postępowania – 

https://platformazakupowa.pl/pn/gpp_grudziadz 
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I. Nazwa oraz adres zamawiającego, numer telefonu, adres poczty elektronicznej 

oraz strony internetowej prowadzonego postępowania 

gmina – miasto Grudziądz 

ul. Ratuszowa 1 

86-300 Grudziądz 

telefon: 56 45 10 233 

poczta elektroniczna: bzp@um.grudziadz.pl  

strona internetowa: www.bip.grudziadz.pl 

NIP: 876-24-26-842 

REGON: 871118833 

Dni i godziny pracy Zamawiającego: 

poniedziałek, środa, czwartek, w godz. 7
30

 do 15
30

, 

wtorek w godz. 7
30

 do 17
00

, 

piątek w godz. 7
00

 do 13
30

.
 

II. Adres strony internetowej, na której udostępniane będą zmiany i wyjaśnienia 

treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane 

z postępowaniem o udzielenie zamówienia 

Zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane 

z postępowaniem o udzielenie zamówienia będą udostępniane na stronie internetowej 

prowadzonego postępowania https://platformazakupowa.pl/pn/gpp_grudziadz 

III. Tryb udzielenia zamówienia 

1. Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym – art. 275 pkt. 1 ustawy z dnia  

11 września 2019 Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2021, poz. 1129 z późn. zm.) – 

dalej zwanej „ustawa Pzp”, w którym w odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu oferty 

mogą składać wszyscy zainteresowani Wykonawcy.  

2. Zgodnie z art. 310 pkt. 1 ustawy Pzp Zamawiający przewiduje możliwość unieważnienia 

przedmiotowego postępowania, jeżeli środki, które Zamawiający zamierzał przeznaczyć na 

sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostaną mu przyznane. 

IV. Informacja, czy zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty 

z możliwością prowadzenia negocjacji 

Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z możliwością prowadzenia 

negocjacji. 

V. Informacje dotyczące ofert częściowych 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 

VI. Opis przedmiotu zamówienia 

1. Przedmiotem zamówienia jest utrzymanie urządzeń wodnych na terenie miasta Grudziądz 

w zakresie: 

1) konserwacji 18 urządzeń wodnych – lokalizację i rozmieszczenie urządzeń i rowów 

wskazano w załącznikach nr 1 i 2 do SWZ; 

2) usuwania niedrożności i zatorów na Rowie Tarpnieńskim i Rowie Jajczarskim; 
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3) gruntownego sprzątania terenu Rowu Tarpnieńskiego na odcinku od ul. Rapackiego                

do ROD Metalowiec. 

2. Wykonanie przedmiotu zamówienia polega w szczególności na:  

1) wykoszeniu roślin ze skarp (łączna powierzchnia do wykoszenia: 87.467 m2), 

2) wygrabieniu skoszonego porostu i wywiezieniu go (wywożenie realizowane na 

wybranych obiektach), 

3) usuwaniu roślin korzeniących się w dnie, 

4) usuwaniu namułu z cieków, 

5) rozplantowywaniu urobku po odmuleniu, 

6) oczyszczaniu przepustów (26 szt.), 

7) oczyszczeniu zakrytego odcinka wlotu Rowu Tarpnieńskiego do Rowu Hermana, 

8) ciśnieniowym oczyszczeniu studni z osadnikiem oraz rurociągów w ulicy 

Waryńskiego i Chrobrego, o łącznej długości 80 m, 

9) bieżącym przeglądzie urządzeń wodnych, 

10) oczyszczaniu krat (5 szt.), 

11) usuwaniu zatorów- wg potrzeb, 

12) uporządkowaniu terenu z nagromadzonych odpadów i ich wywiezieniu, 

13) usunięciu liści ze skarp i koryta Rowu Tarpnieńskiego przy Czarnej Drodze– w 

okresie październik- listopad. 

3. Szczegółowy zakres czynności został zawarty w załącznikach nr 3 i 4 do SWZ. 

4. Nazwy i kody zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 

 90721800-5 Usługi ochrony przed naturalnym ryzykiem lub zagrożeniami (główny kod 

CPV); 

 90470000-2 Usługa czyszczenia kanałów ściekowych. 

VII. Inne postanowienia  

1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy. 

2. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, których 

wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom oraz podania nazw ewentualnych 

podwykonawców, jeżeli są już znani. Powierzenie wykonania części zamówienia 

podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie 

tego zamówienia. 

3. Zamawiający nie przewiduje:  

1) zawierania umów ramowych; 

2) udzielania zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt. 7 ustawy Pzp; 

3) składania ofert wariantowych; 

4) rozliczania w walutach obcych; 

5) aukcji elektronicznej. 

VIII. Termin wykonania zamówienia 

1. Przedmiot zamówienia w zakresie konserwacji 18 urządzeń wodnych będzie realizowany 

w terminie od dnia 15 czerwca 2022 r. do dnia 30 września 2022 r., z zastrzeżeniem,                 

że w przypadku zawarcia umowy w terminie uniemożliwiającym rozpoczęcie realizacji 

umowy we wskazanym okresie, początkowy termin realizacji umowy zostanie przesunięty 

o odpowiedni okres z zachowaniem terminu końcowego. 

2. Przedmiotu zamówienia w zakresie usuwania niedrożności i zatorów na Rowie 

Tarpnieńskim i Rowie Jajczarskim oraz gruntownego sprzątania terenu Rowu 
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Tarpnieńskiego na odcinku od ul. Rapackiego do ROD Metalowiec będzie realizowany              

w terminie 12 miesięcy liczonych od dnia podpisania umowy. 

IX. Podstawy wykluczenia  

1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się, z zastrzeżeniem art. 110 ust. 2 

ustawy Pzp, Wykonawców w stosunku do których zachodzi którakolwiek z okoliczności,  

o których mowa w art. 108 ust.1 ustawy Pzp: 

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

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

popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego, o którym mowa w art. 258 

Kodeksu karnego, 

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

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

ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133 oraz z 2021 r. 

poz. 2054) lub w art. 54 ust. 1-4 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, 

środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów 

medycznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 523, 1292, 1559 i 2054), 

d) finansowania przestępstwa o charakterze terrorystycznym, o którym mowa  

w art. 165a Kodeksu karnego, lub przestępstwo udaremniania lub utrudniania 

stwierdzenia przestępnego pochodzenia pieniędzy lub ukrywania ich pochodzenia,  

o którym mowa w art. 299 Kodeksu karnego, 

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

lub mające na celu popełnienie tego przestępstwa, 

f) powierzenia wykonywania pracy małoletniemu cudzoziemcowi, o którym mowa 

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

wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1745), 

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

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

przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów, o których mowa  

w art. 270-277d Kodeksu karnego, lub przestępstwo skarbowe, 

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

o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew 

przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1745) 

 lub za odpowiedni czyn zabroniony określony w przepisach prawa obcego; 

2) jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika 

spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce 

komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano  

za przestępstwo, o którym mowa w pkt. 1; 

3) wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję 

administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na 

ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, chyba że wykonawca odpowiednio przed 

upływem terminu do składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu 

albo przed upływem terminu składania ofert dokonał płatności należnych podatków, 

opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub 

grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności; 

4) wobec którego prawomocnie orzeczono zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne; 
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5) jeżeli zamawiający może stwierdzić, na podstawie wiarygodnych przesłanek,  

że wykonawca zawarł z innymi wykonawcami porozumienie mające na celu zakłócenie 

konkurencji, w szczególności jeżeli należąc do tej samej grupy kapitałowej  

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

złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu, chyba że wykażą, że przygotowali te oferty lub wnioski niezależnie od 

siebie; 

6) jeżeli, w przypadkach, o których mowa w art. 85 ust. 1, doszło do zakłócenia 

konkurencji wynikającego z wcześniejszego zaangażowania tego wykonawcy lub 

podmiotu, który należy z wykonawcą do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu 

ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, chyba że 

spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż 

przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 

2. Z postępowania wyklucza się Wykonawców w stosunku do których zachodzą 

okoliczności, wskazane w art. 7 ust. 1 ustawy z 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych 

rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących 

ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022 r. poz. 835). 

3. Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postępowania. 

X. Informacja o warunkach udziału w postępowaniu 

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać Wykonawcy, którzy: 

1) nie podlegają wykluczeniu; 

2) spełniają warunki udziału w postępowaniu - Zamawiający nie precyzuje w sposób 

szczególny warunków udziału w postępowaniu, których spełnienie Wykonawca 

zobowiązany jest wykazać. 

XI. Wymagania w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w 

okolicznościach, o których mowa w art. 95 Pzp  

1. Zgodnie z art. 95 ust. 2 pkt 1 ustawy Pzp, Zamawiający wymaga, aby w całym okresie 

realizacji zamówienia czynności w zakresie utrzymania urządzeń melioracyjnych 

polegające na koszeniu roślin ze skarp rowów, usuwaniu roślin korzeniących się w dnie, 

usuwaniu namułu z cieków, oczyszczaniu krat i przepustów, przeglądzie urządzeń były 

wykonywane przez osoby zatrudnione przez Wykonawcę lub Podwykonawcę                           

na podstawie umowy o pracę. 

2. Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu oświadczenia Wykonawcy 

lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę, osób wykonujących 

czynności wskazane wyżej. Oświadczenie winno zawierać informacje, w tym dane 

osobowe, niezbędne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, w 

szczególności imię i nazwisko zatrudnionego pracownika, datę zawarcia umowy o pracę, 

rodzaj umowy o pracę i zakres obowiązków pracownika. Pierwsze oświadczenie 

Wykonawca składa bez oczekiwania na wezwanie Zamawiającego w terminie 7 dni 

kalendarzowych, licząc od dnia rozpoczęcia realizacji zamówienia, kolejne zaś w terminie 

7 dni kalendarzowych od dnia otrzymania wezwania. Nieprzedłożenie wymaganych 

dokumentów, o których mowa powyżej, uznane zostanie przez Zamawiającego jako 

uchylanie się od obowiązku zatrudniania osób na podstawie umowy o pracę i skutkować 

będzie nałożeniem sankcji przewidzianych we Wzorze umowy (załącznik nr 5 do SWZ).  
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3. Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję 

Pracy w sytuacji, gdy poweźmie wątpliwość, co do sposobu zatrudnienia osób 

wykonujących czynności opisane wyżej.  

 

XII. Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które 

zostaną wprowadzone do treści tej umowy 

1. Projektowane postanowienia umowy zawarte zostały we Wzorze umowy stanowiącym 

załącznik nr 5 do SWZ. 

2. Szczegółowe informacje dotyczące zmiany treści umowy zostały przewidziane w § 4 

załącznika nr 5 do SWZ – Wzór umowy. 

XIII. Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których 

Zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami, oraz informacje 

o wymaganiach technicznych i organizacyjnych sporządzania, wysyłania 

i odbierania korespondencji elektronicznej 

1. Komunikacja w postępowaniu odbywa się przy użyciu środków komunikacji 

elektronicznej, za pomocą platformy zakupowej 

https://platformazakupowa.pl/pn/gpp_grudziadz 

2. W korespondencji kierowanej do Zamawiającego, jak i przy składaniu oferty, Wykonawca 

winien posługiwać się nazwą i numerem sprawy. 

3. Zamawiający informuje, iż w zakresie pytań dotyczących funkcjonowania platformy 

zakupowej należy kontaktować się z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl  

pod numerem tel. 22 1010202, cwk@platformazakupowa.pl 

4. Zamawiający informuje, że instrukcje korzystania z platformy zakupowej znajdują się  

w zakładce „Instrukcje dla Wykonawców" na stronie internetowej pod adresem 

https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje 

5. Wymagania techniczne i organizacyjne sporządzania, wysyłania i odbierania 

korespondencji elektronicznej opisane zostały w regulaminie platformazakupowa.pl 

https://platformazakupowa.pl/strona/1-regulamin 

6. Zamawiający określa minimalne wymagania sprzętowo – aplikacyjne umożliwiające pracę 

na platformie zakupowej: 

1) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 

kb/s, 

2) komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, 

procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systemów operacyjnych - MS 

Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje, 

3) zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa, w przypadku Internet Explorer 

minimalnie wersja 10 0., 

4) włączona obsługa JavaScript, 

5) zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików .pdf 

6) platforma działa według standardu przyjętego w komunikacji sieciowej - kodowanie 

UTF8, 

7) oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę zakupową stanowi datę oraz 

dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu lokalnego serwera 

synchronizowanego z zegarem Głównego Urzędu Miar, 

https://platformazakupowa.pl/pn/gpp_grudziadz
mailto:cwk@platformazakupowa.pl
https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje
https://platformazakupowa.pl/strona/1-regulamin
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8) maksymalny rozmiar jednego pliku przesyłanego za pośrednictwem dedykowanych 

formularzy do: złożenia, zmiany, wycofania oferty wynosi 150 MB natomiast przy 

komunikacji wielkość pliku to maksymalnie 500 MB. 

7. Wykonawca, przystępując do niniejszego postępowania: 

1) akceptuje warunki korzystania z platformazakupowa.pl określone w regulaminie 

zamieszczonym na stronie internetowej pod linkiem w zakładce „Regulamin" oraz 

uznaje go za wiążący, 

2) zapoznał i stosuje się do instrukcji składania ofert/wniosków dostępne pod linkiem: 

https://drive.google.com/file/d/1Kd1DttbBeiNWt4q4slS4t76lZVKPbkyD/view 

8. Ofertę, oświadczenia składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej  

lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. 

9. Oferty, oświadczenia, podmiotowe środki dowodowe (w tym oświadczenie, o którym 

mowa w art. 117 ust. 4 ustawy Pzp oraz zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby 

o którym mowa w art. 118 ust. 3 ustawy), przedmiotowe środki dowodowe, 

pełnomocnictwo, sporządza się w postaci elektronicznej, w formatach danych określonych 

w przepisach wydanych na podstawie art. 18 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r.  

o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne                               

(t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2070 z późn. zm.), z zastrzeżeniem formatów, o których mowa w 

art. 66 ust. 1 ww. ustawy, z uwzględnieniem rodzaju przekazywanych danych. 

10. Informacje, oświadczenia lub dokumenty, inne niż określone w pkt. 9, przekazywane  

w postępowaniu, sporządza się w postaci elektronicznej, w formatach danych określonych 

w przepisach wydanych na podstawie art. 18 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r.  

o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (t.j. Dz. U.  

z 2021 r. poz. 2070 z późn. zm.) lub jako tekst wpisany bezpośrednio do wiadomości 

przekazywanej przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. 

11. Dokumenty elektroniczne przekazuje się w postępowaniu przy użyciu środków 

komunikacji elektronicznej wskazanych przez Zamawiającego w pkt. 1 niniejszego 

Rozdziału. 

12. W przypadku, gdy dokumenty elektroniczne w postępowaniu, przekazywane przy użyciu 

środków komunikacji elektronicznej, zawierają informacje stanowiące tajemnicę 

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

nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1913 z późn. zm.), Wykonawca, w celu 

utrzymania w poufności tych informacji, przekazuje je w wydzielonym i odpowiednio 

oznaczonym pliku. 

13. Podmiotowe środki dowodowe, przedmiotowe środki dowodowe oraz inne dokumenty lub 

oświadczenia, sporządzone w języku obcym przekazuje się wraz z tłumaczeniem na język 

polski. 

14. W przypadku, gdy podmiotowe środki dowodowe, przedmiotowe środki dowodowe, inne 

dokumenty lub dokumenty potwierdzające umocowanie do reprezentowania odpowiednio 

Wykonawcy, Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia 

publicznego, podmiotu udostępniającego zasoby na zasadach określonych w art. 118 

Ustawy Pzp lub Podwykonawcy niebędącego podmiotem udostępniającym zasoby  

na takich zasadach, zostały wystawione przez upoważnione podmioty inne niż 

Wykonawca, Wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, podmiot 

udostępniający zasoby lub Podwykonawca, jako dokument elektroniczny, przekazuje się 

ten dokument. 

15. W przypadku, gdy podmiotowe środki dowodowe, przedmiotowe środki dowodowe, inne 

dokumenty lub dokumenty potwierdzające umocowanie do reprezentowania, zostały 

https://sip.lex.pl/#/document/17181936?unitId=art(18)&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/18903829?unitId=art(66)ust(1)&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/17181936?unitId=art(18)&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/16795259?cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/18903829?unitId=art(118)&cm=DOCUMENT
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wystawione przez upoważnione podmioty jako dokument w postaci papierowej, 

przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu opatrzone kwalifikowanym 

podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, poświadczające 

zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej. 

16. Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej,  

o którym mowa w pkt. 15 wyżej, dokonuje w przypadku: 

1) podmiotowych środków dowodowych oraz dokumentów potwierdzających 

umocowanie do reprezentowania - odpowiednio Wykonawca, Wykonawca wspólnie 

ubiegający się o udzielenie zamówienia, podmiot udostępniający zasoby lub 

Podwykonawca, w zakresie podmiotowych środków dowodowych lub dokumentów 

potwierdzających umocowanie do reprezentowania, które każdego z nich dotyczą; 

2) przedmiotowych środków dowodowych - odpowiednio Wykonawca lub Wykonawca 

wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia; 

3) innych dokumentów - odpowiednio Wykonawca lub Wykonawca wspólnie ubiegający 

się o udzielenie zamówienia, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą. 

17. Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej,  

o którym mowa w pkt. 16, może dokonać również notariusz. 

18. Przez cyfrowe odwzorowanie, należy rozumieć dokument elektroniczny będący kopią 

elektroniczną treści zapisanej w postaci papierowej, umożliwiający zapoznanie się z tą 

treścią i jej zrozumienie, bez konieczności bezpośredniego dostępu do oryginału. 

19. Podmiotowe środki dowodowe oraz zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, 

przedmiotowe środki dowodowe, niewystawione przez upoważnione podmioty, oraz 

pełnomocnictwo przekazuje się w postaci elektronicznej i opatruje kwalifikowanym 

podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. 

20. W przypadku, gdy podmiotowe środki dowodowe oraz zobowiązanie podmiotu 

udostępniającego zasoby, przedmiotowe środki dowodowe, niewystawione przez 

upoważnione podmioty lub pełnomocnictwo, zostały sporządzone jako dokument  

w postaci papierowej i opatrzone własnoręcznym podpisem, przekazuje się cyfrowe 

odwzorowanie tego dokumentu opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, 

podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, poświadczającym zgodność cyfrowego 

odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej. 

21. Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej,  

o którym mowa w pkt. 20 wyżej, dokonuje w przypadku: 

1) podmiotowych środków dowodowych - odpowiednio Wykonawca, Wykonawca 

wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, podmiot udostępniający zasoby lub 

Podwykonawca, w zakresie podmiotowych środków dowodowych, które każdego  

z nich dotyczą; 

2) przedmiotowego środka dowodowego, zobowiązania podmiotu udostępniającego 

zasoby - odpowiednio Wykonawca lub Wykonawca wspólnie ubiegający się  

o udzielenie zamówienia; 

3) pełnomocnictwa - mocodawca. 

22. Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej,  

o którym mowa w pkt. 21 wyżej, może dokonać również notariusz. 

23. W przypadku przekazywania w postępowaniu dokumentu elektronicznego w formacie 

poddającym dane kompresji, opatrzenie pliku zawierającego skompresowane dokumenty 

kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, 

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

podpisem osobistym. 

24. Zamawiający rekomenduje wykorzystanie formatów: .pdf .doc .xls .jpg (.jpeg) ze 

szczególnym wskazaniem na .pdf 

25. W celu ewentualnej kompresji danych Zamawiający rekomenduje wykorzystanie jednego  

z formatów: .zip, .7Z 

26. Zamawiający oświadcza, że nie występuje żadna z sytuacji przewidzianych w art. 65 ust. 1 

Ustawy Pzp, art. 66 Ustawy Pzp oraz art. 69 Ustawy Pzp uprawniającej Zamawiającego do 

innego sposobu komunikowania się z wykonawcami, niż przy użyciu środków 

komunikacji elektronicznej. 

XIV. Wskazanie osób uprawnionych do komunikowania się z Wykonawcami 

Osoby uprawnione do komunikowania się z Wykonawcami: 

 p. Tomasz Stepnowski 

 

XV. Termin związania ofertą 

1. Wykonawca jest związany ofertą od dnia upływu terminu składania ofert                           

do dnia 23 czerwca 2022 roku. 

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

związania ofertą określonego w SWZ, Zamawiający przed upływem terminu związania 

ofertą zwraca się jednokrotnie do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego 

terminu o wskazywany przez niego okres, nie dłuższy niż 30 dni. 

3. Przedłużenie terminu związania ofertą, o którym mowa w pkt. 2, wymaga złożenia przez 

Wykonawcę pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu 

związania ofertą. 

XVI. Wymagania dotyczące wadium 

Zamawiający nie żąda od Wykonawców składających ofertę wniesienia wadium. 

XVII. Opis sposobu przygotowania oferty 

1. Formularz ofertowy oraz pozostałe dokumenty, dla których Zamawiający określił wzory  

w formie załączników do SWZ winny być sporządzone zgodnie z tymi wzorami co do ich 

treści. Oferta musi odpowiadać treści SWZ. 

2. Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert wycofać ofertę. 

3. Ofertę składa się na Formularzu ofertowym – załącznik nr 6 do SWZ. 

4. Wraz z ofertą Wykonawca jest zobowiązany złożyć oświadczenie o niepodleganiu 

wykluczeniu z postępowania – według wzoru stanowiącego załącznik nr 7 do SWZ. 

5. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie 

o niepodleganiu wykluczeniu, składa każdy z Wykonawców. Oświadczenie to potwierdza 

brak podstaw wykluczenia w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje 

spełnianie warunków udziału w postępowaniu. 

6. Gdy umocowanie osoby składającej ofertę nie wynika z dokumentów rejestrowych, 

Wykonawca, który składa ofertę za pośrednictwem pełnomocnika, powinien dołączyć do 



 

10 

oferty dokument pełnomocnictwa obejmujący swym zakresem umocowanie do złożenia 

oferty lub do złożenia oferty i podpisania umowy. 

7. W przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia 

Wykonawcy zobowiązani są do ustanowienia pełnomocnika. Dokument pełnomocnictwa, 

z treści którego będzie wynikało umocowanie do reprezentowania w postępowaniu 

o udzielenie zamówienia tych Wykonawców należy załączyć do oferty. 

Pełnomocnictwo powinno być załączone do oferty i powinno zawierać w szczególności 

wskazanie: 

 postępowania o zamówienie publiczne, którego dotyczy, 

 wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia 

wymienionych z nazwy z określeniem adresu siedziby, 

 ustanowionego pełnomocnika oraz zakresu jego umocowania. 

Pełnomocnictwo powinno zostać złożone w formie elektronicznej lub w postaci 

elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym, lub podpisem osobistym. Dopuszcza  

się również przedłożenie elektronicznej kopii dokumentu poświadczonej za zgodność  

z oryginałem przez notariusza, tj. podpisanej kwalifikowanym podpisem elektronicznym 

osoby posiadającej uprawnienia notariusza. 

8. Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu 

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

(t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1913 z późn. zm.), 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. Informacje te należy 

przekazać zgodnie z Rozdziałem XII SWZ. 

9. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, 

niezależnie od wyniku postępowania. Zamawiający nie odpowiada za koszty poniesione  

w tym zakresie przez Wykonawców. 

XVIII. Sposób oraz termin składania i otwarcia ofert 

1. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć za pośrednictwem platformy 

zakupowej https://platformazakupowa.pl/pn/gpp_grudziadz (strona internetowa 

prowadzonego postępowania) w terminie do dnia 25 maja 2022 r. godz. 9.30. 

2. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 25 maja 2022 r., o godz. 10.00 

3. Sesja otwarcia ofert nie ma charakteru jawnego z udziałem Wykonawców oraz nie będzie 

transmitowana za pośrednictwem elektronicznych narzędzi do przekazu wideo on-line. 

4. Zamawiający, niezwłocznie po otwarciu ofert, udostępni na stronie internetowej 

prowadzonego postępowania informacje o: 

1) nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej 

działalności gospodarczej albo miejscach zamieszkania wykonawców, których oferty 

zostały otwarte; 

2) cenach zawartych w ofertach. 

5. W przypadku wystąpienia awarii systemu teleinformatycznego, która spowoduje brak 

możliwości otwarcia ofert w terminie określonym przez Zamawiającego, otwarcie ofert 

nastąpi niezwłocznie po usunięciu awarii. 

6. Zamawiający poinformuje o zmianie terminu otwarcia ofert na stronie internetowej 

prowadzonego postępowania. 

https://sip.lex.pl/#/document/16795259?cm=DOCUMENT
https://platformazakupowa.pl/pn/gpp_grudziadz
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XIX. Sposób obliczenia ceny 

1. Cenę ofertową stanowi cena brutto oferty (wraz z podatkiem VAT), jaką Zamawiający jest 

zobowiązany zapłacić Wykonawcy za wykonanie przedmiotu zamówienia. Wykonawca  

w kalkulacji cenowej musi uwzględnić wszystkie koszty, jakie poniesie  

z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu 

zamówienia, w tym również ryzyko wynikające z okoliczności, których nie można było 

przewidzieć w chwili składania oferty. 

2. Cena brutto oferty powinna być wyrażona w złotych polskich z dokładnością do dwóch 

miejsc po przecinku przy zachowaniu matematycznej zasady zaokrąglania liczb. Cena  

ta będzie brana pod uwagę przez Zamawiającego w trakcie wyboru najkorzystniejszej 

oferty. Cena powinna zostać wyrażona cyfrowo w złotych polskich.  

3. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za właściwe określenie stawki podatku  

od towarów i usług VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

4. 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 (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 685 z późn. zm.), dla celów zastosowania kryterium ceny 

Zamawiający dolicza do przedstawionej w tej ofercie ceny kwotę podatku od towarów  

i usług, którą miałby obowiązek rozliczyć. 

XX. Opis kryteriów oceny ofert, wraz z podaniem wag tych kryteriów, i sposobu 

oceny ofert 

1. Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty z ofert ważnych przy zastosowaniu 

kryteriów:  

1) cena oferty (Pc) - 60 %        

                                             

Pc = Cn / Co x 100 pkt. x 60 % 

  gdzie:   

Pc  – punkty za kryterium ceny 

Cn – oferowana cena zamówienia najniższa spośród złożonych ofert 

Co – oferowana cena zamówienia badanej oferty 

2) termin usuwania niedrożności i zatorów na urządzeniach wodnych (TNZ) - 20 % 

 

20 pkt.- usuwanie niedrożności i zatorów na urządzeniach wodnych niezwłocznie, jednak 

nie później niż w ciągu 5 dni kalendarzowych, licząc od dnia ujawnienia lub 

zgłoszenia przez Zamawiającego; 

10 pkt.- usuwanie niedrożności i zatorów na urządzeniach wodnych niezwłocznie, jednak 

nie później niż w ciągu 6 dni kalendarzowych, licząc od dnia ujawnienia lub 

zgłoszenia przez Zamawiającego; 

0 pkt.- usuwanie niedrożności i zatorów na urządzeniach wodnych niezwłocznie, jednak 

nie później niż w ciągu 7 dni kalendarzowych, licząc od dnia ujawnienia lub 

zgłoszenia przez Zamawiającego. 

 

Brak wskazania terminu usuwania niedrożności i zatorów na urządzeniach wodnych               

w formularzu ofertowym spowoduje odrzucenie oferty jako niezgodnej z warunkami 

zamówienia. 
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3) termin sprzątania terenu Rowu Tarpnieńskiego (TS) - 20 % 

 

20 pkt.- sprzątanie terenu Rowu Tarpieńskiego niezwłocznie, jednak nie później niż                

w ciągu 10 dni kalendarzowych, licząc od dnia zgłoszenia przez 

Zamawiającego; 

10 pkt.- sprzątanie terenu Rowu Tarpieńskiego niezwłocznie, jednak nie później niż           

w ciągu 11 dni kalendarzowych, licząc od dnia zgłoszenia przez 

Zamawiającego; 

0 pkt.- sprzątanie terenu Rowu Tarpieńskiego niezwłocznie, jednak nie później niż               

w ciągu 12 dni kalendarzowych, licząc od dnia zgłoszenia przez 

Zamawiającego; 

 

Brak wskazania terminu sprzątania Rowu Tarpieńskiego w formularzu ofertowym 

spowoduje odrzucenie oferty jako niezgodnej z warunkami zamówienia. 

 

2. Wykonawca uzyska łącznie liczbę punktów (Pł – punktacja łączna) za kryterium ceny  

i czasu reakcji na zgłoszenie: 

Pł = Pc + TNZ + TS 

 

3. Oferta, która spełni wszystkie warunki i wymagania oraz uzyska najwyższą liczbę 

punktów, obliczoną wg wzoru w ust. 2, zostanie uznana za najkorzystniejszą. 

4. Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert 

przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, zamawiający wybiera 

spośród tych ofert ofertę, która otrzymała najwyższą ocenę w kryterium o najwyższej 

wadze. 

5. Jeżeli oferty otrzymały taką samą ocenę w kryterium o najwyższej wadze, zamawiający 

wybiera ofertę z najniższą ceną. Jeżeli nie można dokonać wyboru oferty w sposób, o 

którym mowa w zdaniu poprzednim, zamawiający wzywa wykonawców, którzy złożyli te 

oferty, do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych 

zawierających nową cenę. 

6. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą oferować cen wyższych niż 

zaoferowane w uprzednio złożonych przez nich ofertach. 

XXI. Informacje o formalnościach, jakie muszą zostać dopełnione po wyborze oferty 

w celu zawarcia umowy 

1. Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego, z uwzględnieniem 

art. 577 ustawy Pzp, w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia  

o wyborze najkorzystniejszej oferty. 

2. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem 

terminu, o którym mowa w pkt.1 jeżeli w postępowaniu złożono tylko jedną ofertę. 

3. Wykonawca, którego oferta zostanie uznana jako najkorzystniejsza, zobowiązany będzie  

przed podpisaniem umowy, jednakże przed dokonaniem samej czynności podpisania 

umowy, przedłożyć Zamawiającemu: 

1) umowę podmiotów wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia stwierdzającą 

solidarną odpowiedzialność wszystkich Wykonawców za realizację zamówienia oraz 

zawierającą upoważnienie dla jednego z Wykonawców (Pełnomocnika) do składania  
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i przyjmowania oświadczeń wobec Zamawiającego w imieniu wszystkich 

Wykonawców, a także do otrzymania należnych płatności – jeżeli dotyczy. 

4. W przypadku nieprzedłożenia przez Wykonawcę wymaganych dokumentów, o których 

mowa wyżej (jeżeli dotyczy), umowa nie zostanie zawarta z winy Wykonawcy, a ponadto 

Zamawiający będzie uprawniony do dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych  

(za szkodę spowodowaną uchyleniem się od zawarcia umowy).  

5. Wykonawca przedłoży Zamawiającemu kopię (potwierdzoną za zgodność z oryginałem 

przez Wykonawcę) aktualnej polisy lub dokument potwierdzający, że Wykonawca jest 

ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności 

gospodarczej, na kwotę nie niższą niż 50 000,00 złotych. 

6. Wykonawca zobowiązany jest do posiadania ważnej polisy w całym okresie realizacji 

umowy. 

7. Wykonawca ponosi pełne konsekwencje prawne i finansowe z tytułu poniesienia szkody 

lub uszczerbku na zdrowiu przez osoby, które uległy wypadkowi na skutek niewykonania 

lub nienależytego wykonania usług. 

XXII. Informacje dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy 

Zamawiający nie żąda od Wykonawcy zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

XXIII. Pouczenie o środkach ochrony prawnej 

Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes uzyskaniu zamówienia 

oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów 

ustawy Pzp, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale IX ustawy Pzp  

„Środki ochrony prawnej”. 

XXIV. RODO 

Zamawiający oświadcza, że spełnia wymogi określone w rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób 

fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 

przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie  

o ochronie danych) (Dz. Urz. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1; zm.: Dz. Urz. UE. L. z 2018 r. 

Nr 127, str. 2; Dz. Urz. UE. L. z 2021 r. Nr 74, str. 35) – zwanym dalej jako „RODO”, tym 

samym dane osobowe podane przez wykonawcę będą przetwarzane zgodnie  

z RODO oraz zgodnie z przepisami krajowymi. 

W związku z realizacją wymogów określonych w art. 13 ust. 1 i 2 RODO, informujemy  

o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych oraz o przysługujących Państwu 

prawach z tym związanych: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest gmina-miasto Grudziądz 

reprezentowana przez Prezydenta Grudziądza z siedzibą w Grudziądzu przy  

ul. Ratuszowej 1. Kontaktować się z administratorem można w następujący sposób: 

a) listownie: ul. Ratuszowa 1, 86-300 Grudziądz, 

b) telefonicznie: 56 45 10 200, 

c) e-mail: bip@um.grudziadz.pl lub sekretariat@um.grudziadz.pl. 

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można kontaktować się 

we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych oraz 

korzystania  
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z praw związanych z przetwarzaniem danych e-mail: p.mazur@um.grudziadz.pl, oraz 

pisemnie na adres wskazany na stronie http://bip.grudziadz.pl/strony/16801.dhtml
1
.  

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w zakresie i celu związanym  

z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym na 

podstawie ustawy Pzp oraz przesłance wynikającej z art. 6 ust. 1 lit. c RODO. 

4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona 

zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 ustawy Pzp. 

5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez 

okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas 

trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania 

umowy. 

6. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana 

dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, 

związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; 

konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp. 

7. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 

zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO, a także nie będą poddawane procesowi 

profilowania. 

8. Posiada Pani/Pan: 

− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana 

dotyczących; 

− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych
2
; 

− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia 

przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 

18 ust. 2 RODO
3
; 

− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna 

Pani/Pan, że przetwarzanie przez Administratora danych osobowych Pani/Pana 

dotyczących narusza przepisy RODO. Adres PUODO, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, 

telefon: 22 531 03 00. 

9. Nie przysługuje Pani/Panu: 

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

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

− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, 

gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 

lit. c RODO. 

Wykonawca jest zobowiązany, w związku z udziałem w przedmiotowym postępowaniu, do 

wypełnienia wszystkich obowiązków formalno – prawnych wymaganych przez RODO  

i związanych z udziałem w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia.  

Do obowiązków tych należą: 

                                                 
1
 informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego administratora lub podmiotu przetwarzającego 

istnieje obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych. 
2
 skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności 

protokołu oraz jego załączników. 
3
 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 

https://www.google.pl/search?q=biuro+generalnego+inspektora+ochrony+danych+osobowych+telefon&sa=X&ved=0ahUKEwjglejVso7bAhXDCiwKHYlpCKsQ6BMI3gEwFA
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− obowiązek informacyjny przewidziany w art. 13 RODO względem osób fizycznych, 

których dane osobowe dotyczą i do których dane te wykonawca bezpośrednio pozyskał  

i przekazał zamawiającemu w treści oferty lub dokumentów składanych na żądanie 

zamawiającego; 

− obowiązek informacyjny wynikający z art. 14 RODO względem osób fizycznych, 

których dane wykonawca pozyskał w sposób pośredni, a które to dane wykonawca 

przekazuje zamawiającemu w treści oferty lub dokumentów składanych na żądanie 

zamawiającego. 

Zamawiający informuje, że udostępnia dane osobowe, o których mowa w art. 10 RODO 

(dane osobowe dotyczące wyroków skazujących i czynów zabronionych) w celu 

umożliwienia korzystania ze środków ochrony prawnej, o których mowa w dziale IX ustawy 

Pzp, do upływu terminu na ich wniesienie. 

 

 

Załączniki do SWZ: 

Załącznik nr 1 –  Wykaz 18 urządzeń wodnych do konserwacji 

Załącznik nr 2 –  Rozmieszczenie urządzeń i rowów – mapki od 1 do 3 

Załącznik nr 3 –  
Szczegółowy zakres czynności obowiązujących przy konserwacji                 

18 urządzeń wodnych i ich standard 

Załącznik nr 4 –  

Szczegółowy zakres czynności obowiązujących przy usuwaniu niedrożności 

i zatorów na Rowie Tarpnieńskim i Rowie Jajczarskim oraz gruntownym 

sprzątaniu terenu Rowu Tarpnieńskiego na odcinku od ul. Rapackiego do 

ROD Metalowiec i ich standard 

Załącznik nr 5 –  Wzór umowy 

Załącznik nr 6 –  Formularz ofertowy 

Załącznik nr 7 –  Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu 

 

 

 

 

 

 

/-/ Prezydent Grudziądza 

 


