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ROZDZIAŁ I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO 

 

1. Zamawiającym jest Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Złotowie 

ul. Wodociągowa 1A 

77-400 Złotów 

tel. 67 263 25 25 faks: 67 263 34 30 

Regon: 570231293 NIP: 767-102-83-60 

internet: www.wodociagi-zlotow.pl 

e-mail: sekretariat@wodociagi.zlotow.pl 

Sąd Rejonowy IX Wydział  KRS w Poznaniu, KRS nr 0000140014 

Kapitał zakładowy 27.155.943,00 zł 

 

2. Adres do korespondencji: 

Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Złotowie 

ul. Wodociągowa 1A, 77-400 Złotów 

tel. 67 263 25 25 faks: 67 263 34 30 

e-mail: sekretariat@wodociagi.zlotow.pl 

 

3. Wszelką korespondencję Wykonawcy winni kierować na adres wskazany w ust. 2.  

 

4. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 

kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w 

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

o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119  z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że:  

 administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z 

o.o. w Złotowie, reprezentowany przez prezesa Edytę Iwańską, z siedzibą ul. Wodociągowa 1A, 77-400 

Złotów; 

 Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w  celu związanym z 

postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Budowa i przebudowa sieci sanitarnych w 

Złotowie", nr MZWiK/2/2018 prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego; 

 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona  zostanie 

dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – 

Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.), dalej „ustawa Pzp”; 

 Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 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; 

 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; 

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

zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 

 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*; 

  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**; 

mailto:sekretariat@wodociagi.zlotow.pl


 

5 
 

  prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że 

przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; 

 

 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. 

 
*  Wyjaśnienie: 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. 

 
**  Wyjaśnienie: 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. 

 

Do obowiązków Wykonawcy należą m.in. obowiązki wynikające z RODO, w szczególności obowiązek 

informacyjny przewidziany w art. 13 RODO względem osób fizycznych, których dane osobowe dotyczą i od 

których dane te wykonawca bezpośrednio pozyskał. Jednakże obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 

RODO nie będzie miał zastosowania, gdy i w zakresie, w jakim osoba fizyczna, której dane dotyczą, dysponuje 

już tymi informacjami (vide: art. 13 ust. 4 RODO). Ponadto wykonawca będzie musiał wypełnić obowiązek 

informacyjny wynikający z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane przekazuje Zamawiającemu 

i których dane pośrednio pozyskał, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z wyłączeń, o których mowa w 

art. 14 ust. 5 RODO. 

W związku z powyższym Wykonawca w formularzu ofertowym, stanowiącym Załącznik nr 1 do SIWZ, składa 

(o ile dotyczy) stosowne oświadczenie.  

 

 

ROZDZIAŁ II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 

 

1. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie przepisów art. 39-46 w 

związku z art. 132 ust. 1 pkt. 4, ust. 2 pkt. 1 oraz art. 133 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 

zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 roku, poz. 1579 ze zm.) – zwanej dalej ustawą – o wartości 

zamówienia nieprzekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy 

Pzp, tj. poniżej kwoty 5 548 000 euro. Podstawą ogłoszenia niniejszego zamówienia w Suplemencie do 

Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej jest łączna wartość robót budowlanych realizowanych w ramach 

jednego Projektu. 

 

2. Przedmiot zamówienia jest realizowany w ramach większego projektu: „Uporządkowanie gospodarki 

wodno-ściekowej w aglomeracji Złotów”. 

 

3. Postępowanie prowadzone będzie w języku polskim. Wszelkie oświadczenia, zawiadomienia i inne 

dokumenty będą składane w postępowaniu w języku polskim. Dokumenty sporządzone w języku obcym 

winny być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski. Umowa w sprawie zamówienia publicznego 

zostanie sporządzona w języku polskim.  
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4. Zamówienie jest współfinansowane ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-

2020 Priorytet II Działanie 2.3. Umowa o dofinansowanie nr POIS.02.03.00-00-0034/17/00 z dnia 

08.05.2018 r. 

 

5. Zgodnie z art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp Zamawiający najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy 

Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz 

spełnia warunki udziału w postępowaniu. 

 

ROZDZIAŁ III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

1. Przedmiotem zamówienia jest budowa i przebudowa sieci wodociągowych, kanalizacji sanitarnych i 

przepompowni ścieków w Złotowie.  

 

2. Przedmiot zamówienia został podzielony na dwie części, z których każda stanowi odrębny przedmiot 

zamówienia: 

CZĘŚĆ 1 – Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Leśna – Kresowiaków – Jastrowska. 

CZĘŚĆ 2 – Przebudowa sieci wodociągowych, kanalizacji sanitarnych i przepompowni ścieków w Złotowie.  

 

3. Wykonawca może złożyć ofertę na dowolną ilość części. 

 

4. Opis przedmiotu zamówienia Część 1 – Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Leśna – 

Kresowiaków – Jastrowska. 

4.1  Przedmiotem zamówienia jest budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ulicy Leśna – 

Kresowiaków – Jastrowska w Złotowie. W zakres robót wchodzi także odtworzenie nawierzchni i 

przywrócenie terenu do stanu istniejącego (nie gorszego) przed rozpoczęciem robót budowlanych. 

4.2  Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 2 do SIWZ (zapisy dotyczące zadania nr 

1: „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ulicy Leśna – Kresowiaków – Jastrowska w 

Złotowie”) oraz określony jest w dokumentacji projektowej  pn. „Projekt zagospodarowania terenu dla 

budowy rozdzielczych: sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej” oraz pn. „Aneks do projektu 

zagospodarowania terenu dla budowy rozdzielczych sieci: wodociągowej i kanalizacji sanitarnej”, 

specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót, przedmiarze robót, wydanych decyzjach 

administracyjnych oraz innych dokumentach, stanowiących załącznik nr 9 do SIWZ. Zamawiający 

wymaga, aby przedmiot zamówienia został wykonany na warunkach i zasadach określonych w 

dokumentacji stanowiącej załącznik nr 9 do SIWZ, w  SIWZ, we wzorze umowy z załącznikami, który 

stanowi załącznik nr 8 do SIWZ. 

4.3  Dokumentacja projektowa i wszystkie dodatkowe dokumenty stanowią integralną część SIWZ, a 

wymagania określone w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte 

były w całej dokumentacji. Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w 

dokumentach, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Zamawiającego. 

4.4  Wykonawca zobowiązuje się wykonać wszystkie roboty wynikające z dokumentacji projektowej zgodnie 

z obowiązującymi normami oraz zasadami i warunkami bezpieczeństwa, zaleceniami producentów oraz 

aktualną wiedzą techniczną. 

4.5  Zamawiający zastrzega obowiązek osobistego wykonania przez wykonawcę robót sieciowych w 

wykopach otwartych. 

4.6  Zamawiający dopuszcza powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy. 

4.7  Zamawiający żąda wskazania w ofercie części zamówienia, których wykonanie wykonawca zamierza 

powierzyć podwykonawcy i podania przez wykonawcę firm podwykonawców, jeśli są już znane.  

4.8  Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności m.in.: 
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4.8.1  wykonanie i dostarczenie następujących dokumentów: 

 projekt organizacji budowy i robót spójny z Planem Zapewnienia Jakości oraz harmonogramem 

rzeczowo-finansowym, dostarczonym zgodnie z warunkami umowy, 

 harmonogram rzeczowo-finansowy, 

 projekt i harmonogram uruchomień, prób, rozruchów,  

 dokumentację powykonawczą,  

 inne dokumenty wymagane dla potrzeb budowy, wynikające ze specyfiki wykonywanych robót, a 

wymagające zatwierdzenia przez Inżyniera Kontraktu/Inspektora Nadzoru.  

4.8.2  Wykonanie na własny koszt w ramach zaoferowanej ceny wszelkich niezbędnych na czas 

prowadzenia budowy robót przygotowawczych i zabezpieczeniowych; 

4.8.3  zapewnienie na własny koszt zaplecza budowy dla siebie oraz niezbędnych pomieszczeń 

potrzebnych zespołowi Inżyniera Kontraktu do prowadzenia nadzoru oraz rad budowy 

wyposażonego w media tj. energię elektryczną, wodę, kanalizację sanitarną; 

4.8.4  wykonanie na własny koszt projektu tymczasowej organizacji ruchu na okres prowadzenia robót 

wraz z ich uzgodnieniem z właściwymi instytucjami (jeśli taka konieczność wystąpi) oraz uzyskanie 

niezbędnych zgód na zajęcie pasa drogowego, w uzgodnieniu z zamawiającym; 

4.8.5  sporządzenie przez kierownika budowy planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (jeśli jest 

wymagany) oraz wypełnienie na własny koszt warunków tam określonych, związanych z 

bezpieczeństwem i ochroną zdrowia; 

4.8.6  wykonanie wszystkich niezbędnych prób, badań i sprawdzeń; przeprowadzenie prób 

eksploatacyjnych, przeprowadzenie rozruchu, próbnej eksploatacji, zgodnie z obowiązującymi 

przepisami w tym zakresie, 

4.8.7  wykonanie wszelkich uzgodnień oraz wymogów wynikających z warunków technicznych 

przyłączenia mediów (energia cieplna, energia elektryczna oraz gaz), poniesienie wszelkich kosztów 

z tym związanych (jeśli taka konieczność wystąpi); 

4.8.8  pełna obsługa geodezyjna i przeprowadzenie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej; 

4.8.9  wykonanie (cykliczne) dokumentacji fotograficznej przed, w trakcie i po wykonaniu zadania oraz 

przekazywanie jej Zamawiającemu na nośnikach elektronicznych (np. płyta CD, DVD, dysk 

przenośny) – wymagane przekazywanie 1 raz w miesiącu; 

4.8.10 wykonanie i zamontowanie na terenie prowadzonych prac w ustalonym z zamawiającym miejscu 

tablicy informacyjnej w formie zgodnej z aktualnie obowiązującym „Podręcznikiem 

wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i 

promocji”, dotyczącym wdrażania projektów współfinansowanych z Funduszu Spójności w 

ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, dostępnym pod 

adresem internetowym http://poiis.nfosigw.gov.pl/realizuje-projekt/poznaj-zasady-promowania-

projektu Projekt tablicy należy uzgodnić z zamawiającym. Trwałość tablicy przez okres realizacji, 

do dnia odbioru końcowego, 

4.8.11 wykonanie i zamontowanie na terenie prowadzonych prac w ustalonym z zamawiającym miejscu 

tablicy pamiątkowej w formie zgodnej z aktualnie obowiązującym „Podręcznikiem wnioskodawcy 

i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji”, 

dotyczącym wdrażania projektów współfinansowanych z Funduszu Spójności w ramach Programu 

Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, dostępnym pod adresem 

internetowym http://poiis.nfosigw.gov.pl/realizuje-projekt/poznaj-zasady-promowania-projektu 

Projekt tablicy należy uzgodnić z zamawiającym. Trwałość tablicy przez okres trwałości projektu 

(min. 5 lat), wykonanie z materiałów trwałych,   

4.8.12 Wszelkie koszty związane z zaprojektowaniem, wykonaniem, ustawieniem i utrzymaniem tablic 

wymaganych w/w wytycznymi, w tym koszty uzgodnień, dzierżawy terenu ponosi Wykonawca. 

http://poiis.nfosigw.gov.pl/realizuje-projekt/poznaj-zasady-promowania-projektu
http://poiis.nfosigw.gov.pl/realizuje-projekt/poznaj-zasady-promowania-projektu
http://poiis.nfosigw.gov.pl/realizuje-projekt/poznaj-zasady-promowania-projektu
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Projekt tablic i ich lokalizacja wymaga uzgodnienia przez Zamawiającego i Inżyniera 

Kontraktu/Inspektora Nadzoru. 

4.8.13 wykonanie i dostarczenie przed zgłoszeniem do odbioru końcowego dokumentacji 

powykonawczej w ilości 5 szt. oraz w formie elektronicznej, a także powykonawczej 

inwentaryzacji geodezyjno-kartograficznej w ilości 5 szt. oraz w formie elektronicznej.  

Wykonawca uzyska uzgodnienie inwentaryzacji geodezyjnej od właściwego ośrodka 

dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej (forma i liczba egzemplarzy zgodne z wymaganiami 

ośrodka). 

4.8.14  Wykonawca przygotuje i przedstawi wraz z dokumentacją powykonawczą:  

 instrukcje obsługi i konserwacji obiektów, instalacji i urządzeń, 

 zestawienie rzeczowe wykonanych obiektów z podaniem ich charakterystyki, 

 zatwierdzone wnioski materiałowe (przekazane wnioski muszą być usystematyzowane), 

 DTR dla każdego rodzaju urządzeń (w przypadku dokumentów obcojęzycznych Wykonawca 

przekaże stosowane tłumaczenia),  

 raport z przeprowadzonego rozruchu mechanicznego i technologicznego 4 szt. przepompowni 

ścieków, 

 raporty z przeprowadzonych prób technologicznych dla potwierdzenia parametrów 

technologicznych i eksploatacyjnych (wskazanych w załączniku nr 2 do SIWZ – Opis przedmiotu 

zamówienia, w dokumentacji projektowej i STWiOR) obiektów i instalacji, 

  dokumentację fotograficzną poszczególnych etapów budowy – w zakresie uzgodnionym z 

Inżynierem Kontraktu/Inspektorem Nadzoru. 

4.8.15 wywiezienie złomu z rozbiórki w ramach ceny umownej oraz dostarczenie Zamawiającemu 

dokumentu potwierdzającego przekazanie materiału do utylizacji, 

4.8.16  prowadzenie prac zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie ochrony środowiska. 

Wszystkie odpady (nie wymienione powyżej) należy przekazywać wyspecjalizowanym firmom 

posiadającym wymagane prawem pozwolenia na transport i zbieranie odpadów wraz z opłatami 

za ich utylizację. Zamawiający będzie żądać stosownych pokwitowań, 

4.8.17 uzyskanie prawomocnego pozwolenia na użytkowanie obiektu. Po zakończeniu robót 

Wykonawca uzyska własnym staraniem pozwolenie na użytkowanie dla całości robót lub ich 

części (dla obiektów, dla których jest to wymagane zgodnie z prawem budowlanym) oraz dokona 

w imieniu Zamawiającego zgłoszenia zakończenia inwestycji na podstawie przygotowanych przez 

siebie dokumentów, zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie. W przypadku 

zakwestionowania tych dokumentów przez instytucje upoważnione do ich opiniowania 

Wykonawca jest zobowiązany do poprawienia lub uzupełnienia tych dokumentów. Wszelkie 

koszty z tym związane uznaje się za ujęte w cenie oferty. Powyższe Wykonawca wykona do dnia 

zakończenia realizacji przedmiotu zamówienia, określonego w Rozdziale V SIWZ. 

 

5 Opis przedmiotu zamówienia Część 2 – Przebudowa sieci wodociągowych, kanalizacji sanitarnych i 

przepompowni ścieków w Złotowie. 

5.1  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz realizacja robót 

budowlanych polegających na przebudowie sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i przepompowni 

sieciowych na terenie aglomeracji Złotów w zakresie: 

- przebudowy sieci wodociągowej łącznie z przyłączami, 

- przebudowy sieci kanalizacji sanitarnej łącznie z przyłączami, 

- przebudowy istniejących przepompowni ścieków sanitarnych. 

5.2  Zestawienie ulic dla poszczególnych zakresów zawiera Załącznik nr 2 do SIWZ – Opis przedmiotu 

zamówienia.  
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5.3  Przedmiot zamówienia wykonawca zrealizuje w formule „zaprojektuj i wybuduj”. Zgodnie z powyższym 

zadanie obejmuje: 

5.3.1 opracowanie dokumentacji projektowej, projektu budowlanego w zakresie koniecznym do 

uzyskania niezbędnych decyzji administracyjnych umożliwiających uzyskanie pozwolenia na 

budowę, 

5.3.2  sporządzenie projektów budowlanych wielobranżowych oraz uzyskanie do nich wynikających z 

przepisów prawa ekspertyz, uzgodnień wraz z uzyskaniem w imieniu zamawiającego decyzji 

umożliwiającej realizację inwestycji, 

5.3.3  sporządzenie projektów wykonawczych, 

5.3.4  uzyskanie prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowę, 

5.3.5  wykonanie robót budowlanych. 

5.4  Przedmiot zamówienia szczegółowo został opisany w Programie funkcjonalno-użytkowym (PFU) 

stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ, wraz z załącznikami dla zadania pn. „Przebudowa, budowa sieci 

wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ramach projektu „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej 

w aglomeracji Złotów”. 

5.5  W zakres robót budowlanych wchodzi przebudowa i budowa wskazanych w PFU sieci i przepompowni 

ścieków wraz z odtworzeniem istniejących nawierzchni i przywróceniem terenu do stanu (nie gorszego) 

przed rozpoczęciem robót budowlanych. 

5.6  Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia został wykonany na warunkach i zasadach 

określonych w PFU (załącznik nr 3 do SIWZ), w  SIWZ, w Opisie przedmiotu zamówienia (załącznik nr 2 

do SIWZ) – zapisy dotyczące zadania nr 2 „Przebudowa sieci wodociągowych, kanalizacji sanitarnych i 

przepompowni ścieków w Złotowie” oraz we wzorze umowy z załącznikami, który stanowi załącznik nr 8 

do SIWZ. 

5.7  Program funkcjonalno-użytkowy i wszystkie dodatkowe dokumenty stanowią integralną część SIWZ, 

a wymagania określone w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte 

były w całej dokumentacji. Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w 

dokumentach, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Zamawiającego.  

5.8  Zamawiający zastrzega obowiązek osobistego wykonania przez wykonawcę robót sieciowych w 

wykopach otwartych. 

5.9  Zamawiający dopuszcza powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy. 

5.10  Zamawiający żąda wskazania w ofercie części zamówienia, których wykonanie wykonawca zamierza 

powierzyć podwykonawcy i podania przez wykonawcę firm podwykonawców, jeśli są już znane.  

5.11  Przedmiot zamówienia obejmuje następujące etapy: 

Etap I – faza projektowa: 

1) Wykonawca jest zobowiązany do wykonania dokumentacji projektowej obejmującej m.in: 

a) projekt budowlany, niezbędny do uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę, zgodnie z 

obowiązującymi przepisami prawa, zakresem opisanym w SIWZ oraz Programie funkcjonalno-

użytkowym, w sposób zgodny z ustaleniami, wraz ze wszystkimi niezbędnymi uzgodnieniami i 

decyzjami administracyjnymi, w tym prawomocnym pozwoleniem na budowę, 

b) projekt wykonawczy wszystkich branż (co najmniej: konstrukcyjno-budowlanej, instalacji 

wodociągowych, instalacji kanalizacyjnych, instalacji elektroenergetycznych), 

c) dokumentację kosztorysową (przedmiary robót, kosztorysy inwestorskie) dla wszystkich rodzajów 

robót budowlanych i poszczególnych branż, 

d) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, 

e) projekt organizacji budowy i robót spójny z Planem Zapewnienia Jakości oraz harmonogramem 

rzeczowo-finansowym, dostarczonym zgodnie z warunkami umowy, 

f) projekt organizacji ruchu, 

g) harmonogram rzeczowo-finansowy robót budowlanych,  
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h) projekt i harmonogram uruchomień, prób, rozruchów, rozruchu technologicznego,  

i) dokumentację powykonawczą, 

j) inne dokumenty wymagane dla potrzeb budowy, wynikające ze specyfiki wykonywanych robót, a 

wymagające zatwierdzenia Inżyniera Kontraktu/Inspektora Nadzoru.  

 

2) Wykonawca wykona następujące ilości dokumentacji projektowo-kosztorysowej: 

a) Projekt budowlany wielobranżowy – 5 egz., 

b) Projekt wykonawczy wielobranżowy – 5 egz., 

c) kosztorysy, przedmiar robót – 3 egz., 

d) STWiORB – 5 egz., 

e) Dokumentacja powykonawcza – 5 egz. 

3) Wykonawca przedstawi Zamawiającemu projekt budowlany do akceptacji. 

4) Całość wymienionej wyżej dokumentacji Wykonawca przekaże na nośnikach elektronicznych – 2 

komplety. 

5) Projekt budowlany powinien być opracowany z uwzględnieniem najlepszej praktyki projektowej i 

wiedzy technicznej i być zgodny z polskim Prawem Budowlanym, przepisami budowlanymi i Polskimi 

normami, przenoszącymi normy europejskie lub norm innych państw członkowskich EOG 

przenoszących te normy (zgodnie z art. 30 ust. 1 i 3 ustawy Prawo zamówień publicznych). W 

przypadku konieczności uzyskania odstępstw od przepisów należy uzyskać zgody odpowiednich 

instytucji. Projekt musi uzyskać wszystkie wymagane przepisami uzgodnienia i opinie. 

6) Projekty wykonawcze, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót oraz dokumentację 

kosztorysową należy opracować zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 

02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 

technicznej wykonania i odbioru robót oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. 2013r. poz. 

1129) oraz Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie metod i 

podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac 

projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie 

funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. z 2004 r. Nr 130, poz. 1389). 

7) Dokumentacja projektowa powinna być odrębnym opracowaniem, w którym wydzielone będą tomy 

zgodnie z przyjętą systematyką podziału robót budowlanych. Nazwy i kody: grup robót, klas robót, 

kategorii robót powinny być podane zgodnie z nazewnictwem i numeracją określoną w 

rozporządzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień 

(Dz. Urz. WE L 340 z 16.12.2002, z późn. zm.). 

 

Etap II – faza wykonania robót budowlanych: 

1) Wykonanie robót budowlanych na podstawie opracowanej i zatwierdzonej dokumentacji 

projektowej, zgodnie z decyzją o pozwoleniu na budowę, obowiązującym prawem, normami, 

zasadami wiedzy technicznej, sztuką budowlaną, PFU i niniejszą SIWZ. 

2) Wykonawca na własny koszt przygotuje plac budowy i zabezpieczy go oraz oznakuje zgodnie z 

obwiązującymi przepisami. 

3) Wykonawca na własny koszt w ramach zaoferowanej ceny wykona wszelkie niezbędne na czas 

prowadzenia budowy roboty przygotowawcze i zabezpieczeniowe. 

4) Wykonawca zapewni na własny koszt zaplecze budowy dla siebie oraz niezbędne pomieszczenia 

potrzebne zespołowi Inżyniera Kontraktu do prowadzenia nadzoru oraz rad budowy, wyposażonego 

w media tj. energię elektryczną, wodę, kanalizację sanitarną. 

5) Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia i utrzymania bezpieczeństwa terenu budowy oraz 

robót poza terenem budowy w okresie trwania realizacji umowy, aż do zakończenia i przejęcia robót. 
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6) Wykonawca opracuje projekt tymczasowej organizacji ruchu i zabezpieczenia robót na czas ich 

wykonywania wraz z ich uzgodnieniem z właściwymi instytucjami (jeśli taka konieczność wystąpi) 

oraz uzyskanie niezbędnych zgód na zajęcie pasa drogowego, w uzgodnieniu z zamawiającym. 

Wykonawca uzyska wszelkie niezbędne uzgodnienia i pozwolenia w tym zakresie. Projekt organizacji 

ruchu ma być dostosowany do przyjętych przez Wykonawcę metod realizacyjnych i organizacji 

budowy. 

7) Przed przystąpieniem do przedmiotowych robót Wykonawca przedstawi Inżynierowi 

Kontraktu/Inspektorowi Nadzoru uzgodniony z odpowiednim zarządcą drogi i organem 

zarządzającym ruchem projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia robót.  

8) W oparciu o uzgodnione projekty Wykonawca zrealizuje organizację ruchu zastępczego i 

zabezpieczenie robót na czas realizacji robót.  

9) Wykonawca wykona, utrzyma w czasie prowadzenia przedmiotowych robót i zlikwiduje po ich 

zakończeniu wszelkie objazdy/przejazdy, tymczasowe nawierzchnie drogowe, oznakowanie i 

zabezpieczenie terenu robót oraz związany ze zmianą organizacji ruchu system znaków i sygnałów 

drogowych. 

10)  Wykonawca zapewni bezpieczne dojazdy i dojścia do istniejących posesji w okresie prowadzenia 

przedmiotowych robót, a w harmonogramie robót uwzględni czas na odpowiednie środki techniczne 

i organizacyjne na realizację tego zabezpieczenia.  

11)  Na Wykonawcy spoczywa obowiązek (w przypadku takiej potrzeby) uzyskania zezwolenia na zajęcie 

pasa drogowego na czas prowadzenia przedmiotowych robót oraz decyzję na umieszczenie w pasie 

drogowym urządzeń lub obiektów niezwiązanych z gospodarką drogową lub potrzebami ruchu. 

Wykonawca ponosi całą odpowiedzialność za prowadzone roboty w pasie drogowym oraz za wady 

spowodowane nieprawidłowym wykonaniem robót oraz jest obciążany ewentualnymi kosztami 

usuwania tych wad.  

12)  Wykonawca pokryje opłaty (w czasie prowadzenia robót budowlanych) administracyjne za zajęcie 

pasa drogowego, umieszczenie urządzeń w pasie drogowym oraz uzyska wszystkie wymagane 

uzgodnienia i decyzje w tym zakresie. Koszt tych opłat należy ująć w cenie oferty. Po zakończeniu 

robót Wykonawca zobowiązany jest odtworzyć wszelkie oznakowania, które zostały uszkodzone lub 

zdemontowane w trakcie realizacji robót. 

13)  Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie czynności bądź zaniedbania na placu budowy, w okresie 

trwania zamówienia, aż do jego zakończenia, tj. do chwili wystawienia przez Zamawiającego 

protokołu odbioru końcowego. 

14)  W cenę zamówienia włączony winien być także koszt wykonania poszczególnych obiektów zaplecza, 

drogi tymczasowej (montażowej).  

15)  W cenę zamówienia winny być włączone wszelkie opłaty wstępne, przesyłowe i eksploatacyjne 

związane z korzystaniem z mediów w czasie realizacji przedmiotu zamówienia. 

16)  Wykonawca w ramach zamówienia ma uprzątnąć plac budowy i po zakończeniu robót doprowadzić 

go do stanu uporządkowanego. 

17)  Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne i 

naziemne w zakresie swojego zadania, takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich 

władz, będących właścicielami tych urządzeń, potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez 

zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i 

zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy.  

18)  Wykonawca spowoduje sporządzenie przez kierownika budowy planu bezpieczeństwa i ochrony 

zdrowia (jeśli jest wymagany) oraz wypełnienie na własny koszt warunków tam określonych, 

związanych z bezpieczeństwem i ochroną zdrowia. 

19)  Wykonawca przeprowadzi wszystkie niezbędne próby, badania i sprawdzenia, próby eksploatacyjne, 

przeprowadzi rozruch, próbną eksploatację, zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie. 
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20)  Wykonawca dopełni wszelkich uzgodnień oraz wymogów wynikających z warunków technicznych 

przyłączenia mediów (energia cieplna, energia elektryczna oraz gaz), poniesienie wszelkich kosztów z 

tym związanych (jeśli taka konieczność wystąpi); 

21)  Wykonawca zapewni pełną obsługę geodezyjną i przeprowadzi inwentaryzację geodezyjną 

powykonawczą, 

22)  Wykonawca wykona (cykliczne) dokumentację fotograficzną przed, w trakcie i po wykonaniu zadania 

oraz przekaże ją Zamawiającemu na nośnikach elektronicznych (np. płyta CD, DVD, dysk przenośny) – 

wymagane przekazywanie 1 raz w miesiącu;  

23)  Wykonawca wykona i zamontuje na terenie prowadzonych prac w ustalonym z zamawiającym 

miejscu tablicę informacyjną w formie zgodnej z aktualnie obowiązującym „Podręcznikiem 

wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i 

promocji”, dotyczącym wdrażania projektów współfinansowanych z Funduszu Spójności w ramach 

Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, dostępnym pod adresem 

internetowym http://poiis.nfosigw.gov.pl/realizuje-projekt/poznaj-zasady-promowania-projektu 

Projekt tablicy należy uzgodnić z zamawiającym. Trwałość tablicy przez okres realizacji, do dnia 

odbioru końcowego, 

24)  Wykonawca wykona i zamontuje na terenie prowadzonych prac w ustalonym z zamawiającym 

miejscu tablicę pamiątkową w formie zgodnej z aktualnie obowiązującym „Podręcznikiem 

wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i 

promocji”, dotyczącym wdrażania projektów współfinansowanych z Funduszu Spójności w ramach 

Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, dostępnym pod adresem 

internetowym http://poiis.nfosigw.gov.pl/realizuje-projekt/poznaj-zasady-promowania-projektu 

Projekt tablicy należy uzgodnić z zamawiającym. Trwałość tablicy przez okres trwałości projektu (min. 

5 lat), wykonanie z materiałów trwałych,   

25)  Wykonawca wykona i zamontuje na terenie prowadzonych prac w ustalonym z zamawiającym 

miejscu tablicy informacyjnej o wymiarach co najmniej 100 x 200 cm, zawierającej informację o 

prowadzonej inwestycji. Umocowanie stabilne na wysokości zapewniającej jej czytelność. Projekt 

tablicy należy uzgodnić z zamawiającym. Trwałość tablicy przez okres realizacji, do dnia odbioru 

końcowego. 

26)  Wykonawca wykona i dostarczy przed zgłoszeniem do odbioru końcowego dokumentację 

powykonawczą w ilości 5 szt. oraz w formie elektronicznej, a także powykonawczą inwentaryzację 

geodezyjno-kartograficzną w ilości 5 szt. oraz w formie elektronicznej. Wykonawca uzyska 

uzgodnienie inwentaryzacji geodezyjnej od właściwego ośrodka dokumentacji geodezyjnej i 

kartograficznej (forma i liczba egzemplarzy zgodne z wymaganiami ośrodka). 

27)  Wykonawca przygotuje i przedstawi wraz z dokumentacją powykonawczą:  

 instrukcje obsługi i konserwacji obiektów, instalacji i urządzeń, 

 zestawienie rzeczowe wykonanych obiektów z podaniem ich charakterystyki, 

 zatwierdzone wnioski materiałowe (przekazane wnioski muszą być usystematyzowane), 

 DTR dla każdego rodzaju urządzeń (w przypadku dokumentów obcojęzycznych Wykonawca 

przekaże stosowane tłumaczenia),  

 raport z przeprowadzonego rozruchu mechanicznego i technologicznego 5 szt. przepompowni 

ścieków, 

 raporty z przeprowadzonych prób technologicznych dla potwierdzenia parametrów 

technologicznych i eksploatacyjnych (wskazanych w załączniku nr 2 do SIWZ – Opis przedmiotu 

zamówienia, obiektów i instalacji, 

28)  Wykonawca zapewni wywiezienie złomu z rozbiórki w ramach ceny umownej oraz dostarczenie 

Zamawiającemu dokumentu potwierdzającego przekazanie materiału do utylizacji, 

http://poiis.nfosigw.gov.pl/realizuje-projekt/poznaj-zasady-promowania-projektu
http://poiis.nfosigw.gov.pl/realizuje-projekt/poznaj-zasady-promowania-projektu
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29)  Wykonawca będzie prowadził prace zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie ochrony 

środowiska. Wszystkie odpady (nie wymienione powyżej) należy przekazywać wyspecjalizowanym 

firmom posiadającym wymagane prawem pozwolenia na transport i zbieranie odpadów wraz z 

opłatami za ich utylizację. Zamawiający będzie żądać stosownych pokwitowań. 

 

Etap III – uzyskanie pozwolenia na użytkowanie: 

1) Wykonawca przygotuje wszystkie dokumenty, wymagane przepisami prawa, niezbędne w celu 

oddania obiektu do użytkowania.  

2) Wykonawca uzyska prawomocne pozwolenie na użytkowanie obiektu. Po zakończeniu robót 

Wykonawca uzyska własnym staraniem pozwolenie na użytkowanie dla całości robót lub ich części 

(dla obiektów, dla których jest to wymagane zgodnie z prawem budowlanym) oraz dokona w imieniu 

Zamawiającego zgłoszenia zakończenia inwestycji na podstawie przygotowanych przez siebie 

dokumentów, zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie. W przypadku zakwestionowania 

tych dokumentów przez instytucje upoważnione do ich opiniowania Wykonawca jest zobowiązany 

do poprawienia lub uzupełnienia tych dokumentów. Wszelkie koszty z tym związane uznaje się za 

ujęte w cenie oferty. Powyższe Wykonawca wykona do dnia zakończenia realizacji przedmiotu 

zamówienia, określonego w Rozdziale V SIWZ. 

3) Wykonawca będzie współpracował z Inżynierem Kontraktu oraz zamawiającym w zakresie uzyskania 

pozwolenia na użytkowanie. 

 

6. Zasady współpracy z autorem PFU. 

5.1 Autor PFU będzie pełnił nadzór autorski nad realizacją zadania m.in. w zakresie: 

 stwierdzenia w toku wykonywanych prac projektowych zgodności z PFU; 

 wyjaśnienia wątpliwości dotyczących opracowań podlegających zamówieniu i zawartych w nim 

rozwiązań oraz ewentualnego uzupełniania szczegółów; 

 uzgadniania z Zamawiającym możliwości wprowadzania rozwiązań zamiennych w stosunku do 

przewidzianych w PFU. 

5.2 Wykonawca dokumentacji projektowej będzie zobowiązany uzgodnić ją z autorem PFU za 

pośrednictwem Zamawiającego, przedstawiając dokumentację w formie elektronicznej w 

następujących etapach: 

 kompletny wielobranżowy projekt budowlany, 

 kompletny wielobranżowy projekt wykonawczy ze specyfikacją techniczną wykonania i odbioru 

robót. 

5.3 Autor PFU zaopiniuje przedstawioną dokumentację w terminie 14 dni roboczych od otrzymania jej 

kompletu. W przypadku otrzymania dokumentacji etapami termin liczy się od dnia przekazania 

ostatniej części opracowania. Przekazywana dokumentacja będzie posiadać spis zawartości. 

5.4 Autor projektu budowlanego i wykonawczego będzie mógł na roboczo uzgadniać z autorem PFU 

wprowadzane odstępstwa. W tej sytuacji przekaże autorowi PFU fragmenty projektu w wersji 

elektronicznej. Autor PFU zaopiniuje przekazaną korespondencję w terminie 5 dni roboczych od jej 

otrzymania. 

5.5 Autor PFU także będzie pełnił nadzór autorski nad realizacją zadania podczas wykonania prac 

budowlanych. Akceptacja materiałów przez autora PFU odbywać się będzie po ich akceptacji przez 

Inżyniera Kontraktu. Pisemna akceptacja Inżyniera Kontraktu powinna być załączona do materiałów 

przesyłanych do autora PFU. 

 

7. Rozwiązania równoważne. 
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7.1 W każdym przypadku, gdy dokumentacja projektowa (dla części 1) lub PFU (dla części 2) opisuje 

przedmiot zamówienia poprzez wskazanie znaków towarowych (marek), patentów lub pochodzenia 

(producenta), to przyjmuje się, że wskazaniom takim towarzyszą wyrazy „lub równoważne”. 

7.2 Zamawiający dopuszcza zastosowanie materiałów / urządzeń równoważnych w takim zakresie i w taki 

sposób, aby łącznie: 

7.2.1  gwarantowały wykonanie robót w zgodzie z wydanym pozwoleniem budowlanym (bez 

dokonywania w projekcie budowlanym zmian powodujących istotne odstąpienie od 

zatwierdzonego projektu budowlanego lub innych warunków pozwolenia na budowę i 

nakładających obowiązek uzyskania zmiany pozwolenia na budowę); 

7.2.2  zastosowane materiały / urządzenia miały parametry techniczne spełniające wymogi określone 

w dokumentacji projektowej stanowiącej załącznik nr 9 do SIWZ – nie gorsze od 

zaprojektowanych (dla części 1) lub w PFU (dla części 2); 

7.2.3  zużycie energii przez poszczególne oferowane urządzenia równoważne nie było wyższe niż 

założone w dokumentacji projektowej. 

7.3  Ciężar udowodnienia, że materiał lub urządzenie jest równoważne w stosunku do wymogu określonego 

przez Zamawiającego, spoczywa na Wykonawcy. 

7.4  Wykonawca zobowiązany jest wykazać, iż dany materiał/ urządzenie proponowane jako równoważne 

nie jest prototypem, tj. jest sprawdzone w działaniu w zastosowaniach podobnej natury i w warunkach 

przynajmniej takich, jak w planowanych robotach. 

7.5  Zamawiający zastrzega sobie prawo do weryfikacji dokumentów potwierdzających równoważność. 

 

8. Harmonogram rzeczowo-finansowy. 

8.1. Wybrany wykonawca zobowiązany jest sporządzić i przedłożyć Zamawiającemu do zatwierdzenia 

harmonogram rzeczowo-finansowy wykonania robót objętych zamówieniem, z podziałem na co 

najmniej miesiące, z którego powinny wynikać: kolejność realizacji robót, technologia realizacji, czas 

realizacji i terminy wykonania elementów robót podlegających odbiorom częściowym, końcowemu 

oraz koszty realizacji. Dla części 1 zamówienia Wykonawca przedłoży harmonogram  najpóźniej na 7 

dni przed podpisaniem umowy, dla części 2 – wykonawca przedłoży harmonogram razem z 

dokumentacją projektową. 

8.2. Zamawiający dopuszcza zmianę harmonogramu rzeczowo-finansowego (bez zmiany wynagrodzenia) 

podyktowaną dostosowaniem go do wymogów projektu. 

8.3. Jeżeli Zamawiający w terminie 14 dni od dnia otrzymania harmonogramu rzeczowo-finansowego nie 

zgłosi do niego uwag, przedłożony harmonogram uważa się za zatwierdzony. 

8.4. Jeżeli Zamawiający zgłosi uwagi do harmonogramu rzeczowo-finansowego, w szczególności dotyczące 

jego niezgodności z postanowieniami umowy, Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego, nie 

później niż w terminie 3 dni od ich otrzymania, przedłożenia poprawionego harmonogramu rzeczowo-

finansowego, uwzględniającego uwagi Zamawiającego oraz postanowienia Umowy. 

 

9. Wszystkie zastosowane materiały, urządzenia muszą odpowiadać obowiązującym normom oraz posiadać 

wymagane atesty, certyfikaty i aprobaty techniczne. 

  

10. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych części 

zamówienia. 

 

11. Zamawiający dopuszcza powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy. 

 

12. Zamawiający żąda wskazania w ofercie części zamówienia, których wykonanie wykonawca zamierza 

powierzyć podwykonawcy i podania przez wykonawcę firm podwykonawców, jeśli są już znane.  
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13. Zamawiający stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy Pzp wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub 

Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji 

zamówienia, w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. 2018 

poz. 108 ze zm.) polegających na: 

13.1. Dla części 1 – robotach ziemnych, układaniu rur, zgrzewaniu, pracach montażowych, robotach 

odtworzeniowych,   

13.2. Dla części 2 – robotach ziemnych, układaniu rur, zgrzewaniu, pracach montażowych, robotach 

odtworzeniowych, 

13.3. pracownicy fizyczni – wykonujący bezpośrednio wszystkie czynności fizyczne związane z robotami 

budowlanymi, działający pod kierownictwem Wykonawcy. 

 

14.  Wymagania, o których mowa w ust. 13, oraz sposób dokumentowania zatrudnienia tych osób i 

uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez Wykonawcę wymagań, oraz sankcji z 

tytułu ich niespełnienia zostały określone we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 8 do SIWZ. 

 

15.  W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym terminie Wykonawca 

przedłoży Zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełniania wymogu zatrudnienia 

na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących wskazane w ust. 13 

czynności: 

a) oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób 

wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać 

w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, 

wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę 

wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby 

uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy, 

b) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwykonawcę kopię 

dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w 

sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 

maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000 ze zmianami). 

 

16.  Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych przez 

Zamawiającego dowodów, o których mowa w ust. 15, traktowane będzie jako niespełnienie przez 

Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących 

czynności wskazane w ust. 13. 

 

17.  W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub 

Podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję 

Pracy. 

 

18. Nazwy i kody Wspólnego Słownika zamówień (CPV): 

45000000-7 – roboty budowlane 

71320000-7 – usługi inżynieryjne w zakresie projektowania 

71322000-1 – usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej 

45111200-0 – roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne 

45110000-1 – roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne 

45232440-8 – roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów do odprowadzania ścieków 
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45231300-8 – roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków 

45232000-2 – roboty pomocnicze w zakresie rurociągów i kabli 

45232100-3 – roboty pomocnicze w zakresie wodociągów 

45330000-9 – roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne 

45233220-7 – roboty w zakresie nawierzchni dróg 

 

 

ROZDZIAŁ IV. INFORMACJE DODATKOWE 

 

1. Zamawiający przewiduje składanie ofert częściowych. Każda część stanowi odrębny przedmiot zamówienia. 

2. Zamawiający nie przewiduje: 

1) zawarcia umowy ramowej, 

2) przeprowadzenia aukcji elektronicznej, 

3) dynamicznego systemu zakupów, 

4) składania ofert wariantowych, 

5) prawa opcji, 

6) rozliczenia  w walutach obcych, 

7) udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia. 

 

3. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. Zamawiający nie 

przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu, za wyjątkiem okoliczności, o których mowa w art. 93 

ust. 4 ustawy Pzp. 

 

4. Zamawiający przed wszczęciem postępowania nie prowadził dialogu technicznego. 

 

5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej SIWZ mają zastosowanie przepisy ustawy Pzp oraz kodeksu 

cywilnego. 

 

ROZDZIAŁ V. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

 

1. Dla części 1: 

Termin zakończenia realizacji przedmiotu umowy, rozumiany jako wykonanie robót budowlanych i 

przekazanie Zamawiającemu dokumentacji budowy, dokumentacji powykonawczej, w szczególności mapy 

geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, zatwierdzonej przez właściwy Powiatowy Ośrodek 

Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, prawomocnego pozwolenia na użytkowanie oraz pozostałych 

dokumentów nastąpi do dnia 30 września 2019 r. 

 

2. Dla części 2: 

Termin realizacji całości zamówienia – do dnia 30 czerwca 2021 r., w tym: 

2.1 terminy wykonania dokumentacji: 

a) projekt budowlany – wykonanie pełnobranżowego projektu budowlanego wraz niezbędnymi 

decyzjami i uzgodnieniami oraz przygotowanie kompletu dokumentów i dokumentacji 

umożliwiających Wykonawcy złożenie wniosku o uzyskanie decyzji pozwolenia na budowę – do 

dnia 31 marca 2019 r., 

b) projekt wykonawczy i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych – 60 dni 

kalendarzowych od akceptacji przez Zamawiającego projektu budowlanego, 

c) kosztorysy i przedmiary – 30 dni kalendarzowych od akceptacji przez Zamawiającego projektu 

wykonawczego, 
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2.2 termin zakończenia robót budowlanych – do dnia 30 czerwca 2021 r. 

 

3. Zamawiający wymaga uzyskanie przez Wykonawcę prawomocnego pozwolenia na budowę do dnia 28 

czerwca 2019 r. (dla części 2). 

 

Uwaga 

Rozpoczęcie robót budowlanych przez wykonawcę nastąpi po uzyskaniu ostatecznej decyzji pozwolenia na 

budowę w oparciu o dokumentację opracowaną przez wykonawcę i przekazaniu na jego wniosek przez 

zamawiającego terenu budowy. 

Poprzez termin realizacji całości zamówienia rozumie się wykonanie wszystkich robót budowlanych, 

wykończeniowych zgodnie z dokumentacją techniczną opracowaną przez wykonawcę i niezbędnymi 

uzgodnieniami z właściwymi organami administracji. 

 

ROZDZIAŁ VI. GWARANCJA I RĘKOJMIA 

 

1. Wykonawca udzieli Zamawiającemu pisemnej gwarancji i rękojmi na cały przedmiot zamówienia (roboty 

budowlane, materiały i urządzenia) na okres nie krótszy niż 36 miesięcy i nie dłuższy niż 60 miesięcy od 

dnia ostatniego odbioru końcowego.  

Okres gwarancji i rękojmi jest jednym z kryteriów oceny ofert. 

 

2. Wykonawca w dniu podpisania protokołu odbioru końcowego przekaże Zamawiającemu dokument 

gwarancyjny na wykonany przedmiot zamówienia.  

 

3. Wystawiony dokument gwarancyjny nie może nakładać na Zamawiającego żadnych zobowiązań 

finansowych oraz naruszać postanowień umowy. 

 

4. W ramach gwarancji Wykonawca będzie zobowiązany do bezpłatnego usunięcia wszelkich wad w 

przedmiocie zamówienia, które ujawnią się w okresie gwarancji i które wynikną z nieprawidłowego 

wykonania jakiegokolwiek elementu przedmiotu umowy lub jakiegokolwiek działania lub zaniedbania 

Wykonawcy. 

 

5. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji także po terminie określonym w ust. 1, jeżeli 

zgłosił wadę w przedmiocie zamówienia przed upływem tego terminu. 

 

6. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne w terminie 

określonym w umowie i na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym. 

 

ROZDZIAŁ VII. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

 

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 

1) nie podlegają wykluczeniu 

2) spełniają warunki udziału w postępowaniu, określone przez Zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu i 

niniejszej SIWZ. 

 

2. Zamawiający wymaga wykazania przez Wykonawcę warunków dotyczących: 

1) posiadania kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile 

wynika to z odrębnych przepisów: 
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Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca 

zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. 

 

2) sytuacji ekonomicznej lub finansowej: 

Warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że: 

a) dysponuje środkami finansowymi lub zdolnością kredytową w wysokości: 

- co najmniej 300 000 PLN (słownie: trzysta tysięcy złotych) – w przypadku złożenia oferty na część 1 

- co najmniej 3 000 000 PLN (słownie: trzy miliony złotych) – w przypadku złożenia oferty na część 2 

 

oraz 

b) jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej 

związanej z przedmiotem zamówienia z sumą gwarancyjną nie mniejszą niż: 

- 300 000 PLN (słownie: trzysta tysięcy złotych) – w przypadku złożenia oferty na część 1 

- 3 000 000 PLN (słownie: trzy miliony złotych) – w przypadku złożenia oferty na część 2 

 

Uwaga:  

 W przypadku, gdy Wykonawca składa ofertę na więcej części niż jedną, musi wykazać 

dysponowanie środkami finansowymi, zdolnością kredytową oraz ubezpieczeniem od 

odpowiedzialności cywilnej na kwotę nie mniejszą niż suma kwot wymaganych dla tych części. 

 W przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie – ww. warunek musi 

spełniać co najmniej jeden podmiot. 

 W przypadku złożenia przez Wykonawcę dokumentów zawierających kwoty wyrażone w innej 

walucie niż PLN, Zamawiający jako kurs przeliczeniowy przyjmie: 

- średni kurs danej waluty opublikowany przez Narodowy Bank Polski w dniu publikacji ogłoszenia 

o zamówieniu w Suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 

- jeżeli w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii 

Europejskiej Narodowy Bank Polski nie opublikuje średniego kursu waluty, za podstawę 

przeliczenia przyjmie się średni kurs waluty publikowany pierwszego dnia po dniu publikacji 

ogłoszenia o zamówieniu w Suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej. 

 

3) zdolności technicznej lub zawodowej: (dla każdej części zamówienia oddzielnie) 

Warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że wykonał, a w przypadku świadczeń 

okresowych lub ciągłych również wykonuje, w ciągu ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania 

ofert, a jeżeli okres działalności jest krótszy – w tym okresie: 

a) co najmniej 2 roboty budowlane polegające na budowie, przebudowie lub rozbudowie (w 

rozumieniu Prawa budowlanego) sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej, o wartości nie mniejszej 

niż 500 000 zł każda – dla części 1 

b) co najmniej 2 roboty budowlane polegające na budowie, przebudowie lub rozbudowie (w 

rozumieniu Prawa budowlanego) sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej oraz przepompowni 

ścieków, o wartości nie mniejszej niż 1 500 000 zł każda – dla części 2 

 

wraz z załączeniem dowodów określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty i 

terminowy. 

 

Dowodami, o których mowa powyżej, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, 

na rzecz którego dostawy były wykonane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym 

charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty 

w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu. Jeżeli wykaz, oświadczenia lub 
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inne złożone przez Wykonawcę dokumenty budzą wątpliwości Zamawiającego, może on zwrócić się 

bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz którego dostawy były wykonane, o dodatkowe 

informacje lub dokumenty w tym zakresie.  

 

UWAGA 

 Jeżeli Wykonawca złoży ofertę na więcej niż jedną część, winien wykazać się doświadczeniem w 

wykonaniu danego zakresu robót dla każdej z części. 

 Wykazane roboty mogą się powtarzać w różnych częściach zamówienia. 

 W przypadku, gdy Wykonawca wykonywał w ramach jednego kontraktu lub zamówienia 

większy zakres prac, dla potrzeb niniejszego zamówienia powinien on wyodrębnić i podać 

wartość każdej z robót, o których mowa powyżej. 

 W przypadku złożenia przez Wykonawcę dokumentów zawierających kwoty wyrażone w innej 

walucie niż PLN, Zamawiający jako kurs przeliczeniowy przyjmie: 

- średni kurs danej waluty opublikowany przez Narodowy Bank Polski w dniu publikacji ogłoszenia 

o zamówieniu w Suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 

- jeżeli w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii 

Europejskiej Narodowy Bank Polski nie opublikuje średniego kursu waluty, za podstawę 

przeliczenia przyjmie się średni kurs waluty publikowany pierwszego dnia po dniu publikacji 

ogłoszenia o zamówieniu w Suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej. 

 

3.1) Wykonawca winien wykazać, że dysponuje lub będzie dysponował co najmniej następującymi 

osobami: 

Dla części 1: 

1) kierownik budowy – osoba posiadająca: 

- uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-

budowlanej bez ograniczeń, bądź w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i 

urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez 

ograniczeń, wydane na podstawie aktualnie obowiązujących przepisów ustawy Prawo 

budowlane lub ważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie uprzednio 

obowiązujących przepisów, lub osoby, których kwalifikacje zawodowe zostały uznane na 

zasadach określonych w przepisach odrębnych, tj. m.in. w ustawie o zasadach uznania 

kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej z dnia 18 

marca 2008 r. upoważniające do kierowania robotami objętymi przedmiotowym 

zamówieniem;  

- co najmniej 5-letnie doświadczenie zawodowe na stanowisku kierownika budowy lub 

kierownika robót konstrukcyjno-budowlanych po uzyskaniu uprawnień;  

- pełnił funkcję kierownika budowy lub kierownika robót konstrukcyjno-budowlanych, bądź 

robót sanitarnych przy realizacji co najmniej 1 roboty budowlanej z zakresu gospodarki 

ściekowej, polegającej na budowie, przebudowie lub rozbudowie (w rozumieniu Prawa 

budowlanego) sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej, o wartości nie mniejszej niż 300 000 

zł, 

 

2) kierownik robót sanitarnych – osoba posiadająca: 

- uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w 

zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i 

kanalizacyjnych bez ograniczeń, wydane na podstawie aktualnie obowiązujących przepisów 

ustawy Prawo budowlane lub ważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie 

uprzednio obowiązujących przepisów, lub osoby, których kwalifikacje zawodowe zostały 
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uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych, tj. m.in. w ustawie o zasadach 

uznania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej z 

dnia 18 marca 2008 r. upoważniające do kierowania robotami objętymi przedmiotowym 

zamówieniem;  

- co najmniej 5-letnie doświadczenie zawodowe na stanowisku kierownika budowy lub 

kierownika robót sanitarnych po uzyskaniu uprawnień, 

-  pełnił funkcję kierownika budowy lub kierownika robót sanitarnych przy realizacji co najmniej 

1 roboty z zakresu gospodarki ściekowej, polegającej na budowie, przebudowie lub 

rozbudowie (w rozumieniu Prawa budowlanego) sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej, o 

wartości nie mniejszej niż 300 000 zł. 

 

Dla części 2: 

1) projektant – osoba posiadająca: 

- uprawnienia do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji 

wodociągowych i kanalizacyjnych, 

- co najmniej 5-letnie doświadczenie w projektowaniu w zakresie sieci, instalacji 

wodociągowych i kanalizacyjnych, 

- wykonała co najmniej 1 projekt w zakresie sieci, instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych, 

 

2) kierownik budowy – osoba posiadająca: 

- uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-

budowlanej bez ograniczeń, bądź w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i 

urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez 

ograniczeń, wydane na podstawie aktualnie obowiązujących przepisów ustawy Prawo 

budowlane lub ważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie uprzednio 

obowiązujących przepisów, lub osoby, których kwalifikacje zawodowe zostały uznane na 

zasadach określonych w przepisach odrębnych, tj. m.in. w ustawie o zasadach uznania 

kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej z dnia 18 

marca 2008 r. upoważniające do kierowania robotami objętymi przedmiotowym 

zamówieniem;  

- co najmniej 5-letnie doświadczenie zawodowe na stanowisku kierownika budowy lub 

kierownika robót konstrukcyjno-budowlanych po uzyskaniu uprawnień;  

- pełnił funkcję kierownika budowy lub kierownika robót konstrukcyjno-budowlanych, bądź 

robót sanitarnych przy realizacji co najmniej 1 roboty budowlanej z zakresu gospodarki 

ściekowej, polegającej na budowie, przebudowie lub rozbudowie (w rozumieniu Prawa 

budowlanego) sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej, o wartości nie mniejszej niż 1 

500 000 zł, 

 

3) kierownik robót sanitarnych – osoba posiadająca: 

- uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w 

zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i 

kanalizacyjnych bez ograniczeń, wydane na podstawie aktualnie obowiązujących przepisów 

ustawy Prawo budowlane lub ważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie 

uprzednio obowiązujących przepisów, lub osoby, których kwalifikacje zawodowe zostały 

uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych, tj. m.in. w ustawie o zasadach 

uznania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej z 

dnia 18 marca 2008 r. upoważniające do kierowania robotami objętymi przedmiotowym 

zamówieniem;  
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- co najmniej 5-letnie doświadczenie zawodowe na stanowisku kierownika budowy lub 

kierownika robót sanitarnych po uzyskaniu uprawnień, 

-  pełnił funkcję kierownika budowy lub kierownika robót sanitarnych przy realizacji co najmniej 

1 roboty z zakresu gospodarki ściekowej, polegającej na budowie, przebudowie lub 

rozbudowie (w rozumieniu Prawa budowlanego) sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej, o 

wartości nie mniejszej niż 1 500 000 zł. 

 

3.2) Zamawiający dopuszcza pełnienie funkcji kierownika budowy lub kierownika robót sanitarnych na 

więcej niż jedna część zamówienia. 

 

UWAGA: 

Przez posiadanie uprawnień budowlanych wymaganych prawem dla osób uczestniczących w realizacji 

zamówienia, rozumie się uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie w 

rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 290 ze zm.) 

Uprawnienia budowlane (nazwy specjalności i ich zakresy) będą rozpatrywane zgodnie z przepisami 

regulującymi nadawanie uprawnień budowlanych w dacie ich nadania. 

Zgodnie z art. 12 a ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r. (t.j. Dz. U. z 2016 r.poz.290 ze zm.) w 

odniesieniu do obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub 

państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), uznaje się uprawnienia 

do wykonywania zawodu, które spełniają warunki określone w ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r. o 

zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej 

(Dz. U. z 2016 r., poz. 65). 

 

3. Na potwierdzenie spełniania opisanych powyżej warunków Zamawiający będzie żądał dokumentów 

określonych w Rozdziale IX pkt. 8.1. i 8.2 niniejszej SIWZ.  

 

4. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą wykazać, że: 

1) w stosunku do żadnego z nich nie zachodzi jakakolwiek podstawa do wykluczenia z postępowania na 

podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13-23 z zastrzeżeniem art. 133 ust. 4 ustawy Pzp, 

2) w stosunku do żadnego z nich nie zachodzi jakakolwiek podstawa do wykluczenia z postępowania na 

podstawie ust. 5 pkt 1, 2 i 8 ustawy Pzp, 

3) łącznie spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności łącznie spełniają warunki udziału 

w postępowaniu dotyczące zdolności zawodowych, sytuacji finansowej lub ekonomicznej, 

4) w zakresie doświadczenia – przynajmniej jeden z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 

zamówienia potwierdzi spełnianie warunku określonego przez Zamawiającego. 

 

5. Wykonawca, w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, może polegać na sytuacji 

finansowej lub ekonomicznej oraz zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów, 

niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych. W takim przypadku 

Wykonawca musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie będzie dysponował niezbędnymi 

zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu 

do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. 

 

6. Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe 

lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania 

warunków udziału w postępowaniu oraz może zbadać, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy 

wykluczenia, o których mowa niniejszej SIWZ. 
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7. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, 

Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty 

budowlane, do realizacji których te zdolności są wymagane. 

 

8. Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada 

solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez 

Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów 

nie ponosi winy. 

 

9. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa podmiotu, na którego 

zasobach polega Wykonawca – nie potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w 

postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, Zamawiający może żądać, aby 

Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego: 

a) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami, lub 

b) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności 

techniczne lub zawodowe lub sytuację ekonomiczną lub finansową. 

 

10.  Zamawiający może na każdym etapie postępowania uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych 

zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia 

gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.  

 

ROZDZIAŁ VIII. PODSTAWY WYLKUCZENIA WYKONAWCY Z POSTĘPOWANIA 

 

1. O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z 

udziału w postępowaniu. 

 

2. Z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Zamawiający wykluczy Wykonawców w przypadku 

zaistnienia przesłanek określonych w art. 24 ust. 1 pkt 13-23 ustawy Pzp, z zastrzeżeniem art. 133 ust. 4 

ustawy Pzp.  

 

3. Zamawiający wykluczy również z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcę w przypadkach 

określonych w art. 24 ust. 5 pkt. 1, 2 i 8 ustawy Pzp. 

 

4. Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16-20 lub ust. 5, może 

przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności, w 

szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, 

zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu 

faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, 

organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub 

przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu Wykonawcy. Przepisu zdania pierwszego 

nie stosuje się, jeżeli wobec Wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym 

wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres 

obowiązywania tego zakazu. 

 

5. Na wykazanie niepodlegania wykluczeniu Zamawiający będzie żądał dokumentów określonych w Rozdziale 

IX pkt. 8.3 niniejszej SIWZ.  
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ROZDZIAŁ IX. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIANIE WARUNKÓW 

UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAK PODSTAW WYKLUCZENIA 

 

1. Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert: 

1.1  oświadczenie w zakresie wskazanym przez zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu oraz w niniejszej 

SIWZ. Informacje zawarte w tym oświadczeniu stanowią wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie 

podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. 

1.2  Oświadczenie, o którym mowa w pkt. 1.1, Wykonawca składa w formie Jednolitego Europejskiego 

Dokumentu Zamówienia (JEDZ). Wzór JEDZ określa rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2016/7 z 

5.1.2016 r., ustanawiające standardowy formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia 

(Dz. Urz. UE z 6.1.2016, L 3/16). Instrukcja sporządzania JEDZ stanowi załącznik nr 4 do SIWZ. 

1.3  JEDZ, opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym, należy przesłać w postaci elektronicznej. 

1.4  Oświadczenia podmiotów składających ofertę wspólnie oraz podmiotów udostępniających potencjał 

składane na formularzu JEDZ powinny mieć formę dokumentu elektronicznego, podpisanego 

kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez każdego z nich w zakresie w jakim potwierdzają 

okoliczności, o których mowa w treści art. 22 ust. 1 ustawy Pzp.  Analogiczny wymóg dotyczy JEDZ 

składanego przez podwykonawcę, na podstawie art. 25a ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp. Instrukcja składania 

JEDZ stanowi załącznik nr 5 do SIWZ. 

1.5  Środkiem komunikacji elektronicznej, służącym złożeniu JEDZ przez wykonawcę, jest poczta 

elektroniczna. JEDZ należy przesłać na adres e-mail: sekretariat@wodociagi.zlotow.pl  

 

UWAGA! Złożenie JEDZ wraz z ofertą na nośniku danych (np. CD, pendrive) jest niedopuszczalne, nie 

stanowi bowiem jego złożenia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu przepisów 

ustawy z dnia 18 lipca 2002 o świadczeniu usług drogą elektroniczną.  

 

1.6  Zamawiający dopuszcza w szczególności następujący format przesyłanych danych: .pdf, .doc, .docx, 

.rtf,.xps, .odt.  

Uwaga: 

Zamawiający określił w pkt 1.5 dopuszczalne formaty danych, w jakich może zostać przedłożony 

dokument JEDZ, korzystając z katalogu formatów wskazanych w załączniku nr 2 do Rozporządzenia Rady 

Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych 

wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych 

wymagań dla systemów teleinformatycznych. Wybór określonych formatów danych nie może prowadzić 

do naruszenia zasad uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców i jednocześnie musi 

umożliwiać użycie kwalifikowanego podpisu elektronicznego. 

 

1.7  Wykonawca wypełnia JEDZ, tworząc dokument elektroniczny. Może korzystać z narzędzia ESPD lub 

innych dostępnych narzędzi lub oprogramowania, które umożliwiają wypełnienie JEDZ i utworzenie 

dokumentu elektronicznego, w szczególności w jednym z ww. formatów. 

1.8  Po stworzeniu lub wygenerowaniu przez wykonawcę dokumentu elektronicznego JEDZ, wykonawca 

podpisuje ww. dokument kwalifikowanym podpisem elektronicznym, wystawionym przez dostawcę 

kwalifikowanej usługi zaufania, będącego podmiotem świadczącym usługi certyfikacyjne – podpis 

elektroniczny, spełniające wymogi bezpieczeństwa określone w ustawie. 

1.9  Podpisany dokument elektroniczny JEDZ powinien zostać zaszyfrowany, tj. opatrzony hasłem 

dostępowym. W tym celu wykonawca może posłużyć się narzędziami oferowanymi przez 

oprogramowanie, w którym przygotowuje dokument oświadczenia (np. Adobe Acrobat), lub skorzystać z 

dostępnych na rynku narzędzi na licencji open-source (np.: AES Crypt, 7-Zip i Smart Sign) lub 

komercyjnych.  

mailto:sekretariat@wodociagi.zlotow.pl
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1.10  Wykonawca zamieszcza hasło dostępu do pliku JEDZ w treści swojej oferty, składanej w formie 

pisemnej. Treść oferty może zawierać, jeśli to niezbędne, również inne informacje dla prawidłowego 

dostępu do dokumentu, w szczególności informacje o wykorzystanym programie szyfrującym lub 

procedurze odszyfrowania danych zawartych w JEDZ.   

1.11  Wykonawca przesyła zamawiającemu zaszyfrowany i podpisany kwalifikowanym podpisem 

elektronicznym JEDZ na wskazany adres poczty elektronicznej w taki sposób, aby dokument ten dotarł 

do zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. W treści przesłanej wiadomości należy 

wskazać oznaczenie i nazwę postępowania, którego JEDZ dotyczy oraz nazwę wykonawcy albo dowolne 

oznaczenie pozwalające na identyfikację wykonawcy (np. JEDZ do oferty 658 – w takim przypadku numer 

ten musi być wskazany w treści oferty).   

1.12  Wykonawca, przesyłając JEDZ, żąda potwierdzenia dostarczenia wiadomości zawierającej JEDZ. 

1.13  Datą przesłania JEDZ będzie potwierdzenie dostarczenia wiadomości zawierającej JEDZ z serwera 

pocztowego zamawiającego.  

1.14  Obowiązek złożenia JEDZ w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem 

elektronicznym w sposób określony powyżej dotyczy również JEDZ składanego na wezwanie w trybie art. 

26 ust. 3 ustawy Pzp; w takim przypadku Zamawiający nie wymaga szyfrowania tego dokumentu. 

1.15  Zamawiający wymaga, aby w części IV JEDZ Wykonawca wypełnił jedynie sekcję . 

 

2. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji z 

otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 ust. 5 Pzp, składa Zamawiającemu oświadczenie o przynależności 

lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o 

ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 r., poz. 184 z późn. zm.), wg wzoru – załącznik nr 5 do 

SIWZ. Wraz ze złożeniem oświadczenia Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym 

Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 

 

3. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej 

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

niżej wymienionych oświadczeń i dokumentów: 

3.1 dotyczących sytuacji ekonomicznej lub finansowej: 

a) opłacona polisa, a w przypadku jej braku, inny dokument, potwierdzający, że Wykonawca jest 

ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z 

przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną odpowiednio dla części 1 i części 2 w 

Rozdziale VII ust.2 pkt. 2) lit. b. 

W przypadku, gdy suma gwarancyjna posiadanego ubezpieczenia wyrażona jest w innej walucie niż 

złoty, Zamawiający na potrzeby oceny spełniania warunku udziału w postępowaniu przeliczy 

podane kwoty na złoty (z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) po średnim kursie 

ogłoszonym przez Narodowy Bank Polski w dniu opublikowania ogłoszenia o niniejszym 

zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, a jeżeli w tym dniu kursu nie ogłoszono, to 

według tabeli kursów średnich NBP ostatnio przed tą datą ogłoszonych. 

 

b) informacja z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których Wykonawca 

posiada rachunek bankowy, potwierdzająca wysokość posiadanych środków finansowych lub 

zdolność kredytową Wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem 

terminu składania ofert, w wysokości określonej odpowiednio dla części 1 i części 2 w Rozdziale VII 

ust.2 pkt. 2) lit. a. 

 

Uwaga: 
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W przypadku, gdy Wykonawca posiada środki finansowe lub zdolność kredytową wyrażone w innej 

walucie niż złoty, Zamawiający na potrzeby oceny spełniania warunku udziału w postępowaniu 

przeliczy podane kwoty na złoty (z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) po średnim kursie 

ogłoszonym przez Narodowy Bank Polski w dniu opublikowania ogłoszenia o niniejszym 

zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, a jeżeli w tym dniu kursu nie ogłoszono, to 

według tabeli kursów średnich NBP ostatnio przed tą datą ogłoszonych. 

Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może przedstawić dokumentów dotyczących 

sytuacji finansowej i ekonomicznej wymaganych przez Zamawiającego, może przedstawić inny 

dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez Zamawiającego 

warunku. 

 

3.2  dotyczących zdolności technicznych lub zawodowych: 

a) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem 

terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z 

podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te 

zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały 

wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z 

przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, 

są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane 

były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie 

jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty (wzór wykazu robót budowlanych 

stanowi załącznik nr 6 do SIWZ); 

 

b) wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w 

szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, 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 (wzór wykazu osób stanowi załącznik nr 7 

do SIWZ). 

 

3.3  dotyczących wykazania braku podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu: 

a) informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 

ustawy, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, 

 

b) informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 21 ustawy 

(dotyczącej podmiotów zbiorowych), wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem 

terminu składania ofert, 

 

c) zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie 

zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu 

składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z 

właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami 

lub grzywnami, a w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub 

rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego 

organu. 

Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 

zamiast ww. dokumentów składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma 

siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, 



 

26 
 

albo zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z 

ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, a w szczególności uzyskał przewidziane prawem 

zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości 

wykonania decyzji właściwego organu, z zachowaniem powyższego terminu. 

 

d) zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub 

Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że 

Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, 

wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego 

dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem 

podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, a w 

szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych 

płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. 

Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 

zamiast ww. dokumentów składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma 

siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie zalega z opłacaniem składek na 

ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, albo zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie 

spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, a w szczególności uzyskał 

przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub 

wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, z zachowaniem powyższego terminu. 

 

e) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli 

odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawiony nie wcześniej niż 6 

miesięcy przed upływem terminu składania ofert (oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z 

oryginałem przez Wykonawcę). 

Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 

zamiast ww. dokumentów składa dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce 

zamieszkania, potwierdzający, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, z 

zachowaniem powyższego terminu. 

    

f) oświadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego 

zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne; 

 

g) oświadczenie Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub 

ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na 

ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – 

dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi 

odsetkami lub grzywnami albo zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności; 

 

h) oświadczenie Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których 

mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. 2016 poz.716). 

 

4. Na wezwanie Zamawiającego Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów 

złoży w odniesieniu do tych podmiotów dokumenty i oświadczenia, w zakresie, w jakim powołuje się na 

ich zasoby, potwierdzające że podmioty te spełniają warunki i nie podlegają wykluczeniu z udziału w 

postępowaniu.  
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5. Jeżeli Wykonawca wskaże podwykonawcę lub podwykonawców, którym powierzy wykonanie części 

zamówienia, zobowiązany będzie do złożenia, na wezwanie Zamawiającego, w odniesieniu do tych 

podmiotów, dokumentów i oświadczeń, potwierdzających że podmioty te spełniają warunki i nie podlegają 

wykluczeniu z udziału w postępowaniu. 

 

6. Na wezwanie Zamawiającego Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia 

dokumenty potwierdzające, że Wykonawca spełnia warunki i nie podlega wykluczeniu z udziału w 

postępowaniu, złoży każdy z Wykonawców oddzielnie, w zakresie, w którym każdy z Wykonawców 

wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. 

 

7.  Zamawiający na każdym etapie postępowania może wezwać Wykonawcę do złożenia wszystkich lub 

niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlega wykluczeniu, spełnia warunki 

udziału w postępowaniu, a jeżeli zachodzi uzasadniona podstawa do uznania, że złożone uprzednio 

oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów. 

 

8. Jeżeli Wykonawca nie złożył oświadczenia w formie JEDZ/ESPD, oświadczeń lub dokumentów, o których 

mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia 

postępowania, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez 

Zamawiającego wątpliwości, Zamawiający wezwie Wykonawców do ich złożenia, uzupełnienia lub 

poprawienia lub do udzielania wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia, 

uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta Wykonawcy będzie podlegać odrzuceniu albo 

konieczne będzie unieważnienie postępowania. 

 

9. Jeżeli Wykonawca nie złoży wymaganych pełnomocnictw albo złoży wadliwe pełnomocnictwa, Zamawiający 

wezwie do ich złożenia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy 

będzie podlegać odrzuceniu albo konieczne będzie unieważnienie postępowania. 

 

10.  Zamawiający wzywa także, w wyznaczonym przez siebie terminie, do złożenia wyjaśnień dotyczących 

oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp. 

 

11. Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia. 

 

 

ROZDZIAŁ X. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ 

PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB 

UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI 

 

1. W niniejszym postępowaniu komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się za 

pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe 

(Dz. U. z 2016 poz. 1113 ze zm.), osobiście, za pośrednictwem posłańca, faksu lub przy użyciu środków 

komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą 

elektroniczną (Dz. U. z 2016 poz. 1030 ze zm.). W zakresie złożenia Jednolitego Europejskiego Dokumentu 

Zamówienia obowiązuje komunikacja przy użyciu środków komunikacji elektronicznej na zasadach 

określonych w Rozdziale IX ust. 1. 

 

2. W przypadku gdy Zamawiający lub Wykonawca przekazuje oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz 

informacje za pośrednictwem faksu lub e-mailem, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie 

potwierdza fakt ich otrzymania. 
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3. W przypadku braku potwierdzenia otrzymania wiadomości przez wykonawcę, domniemywa się, że pismo 

wysłane przez zamawiającego na ostatni znany, podany przez wykonawcę, adres e-mailowy lub numer faksu 

zostało doręczone w sposób umożliwiający mu zapoznanie się z tym pismem.  

 

4. Wyłącznie pisemna forma zastrzeżona jest dla złożenia oferty, w tym oświadczeń (z wyjątkiem JEDZ) i 

dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu, a także zmiany lub 

wycofania oferty. 

 

5. Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienia dotyczące wątpliwości związanych z SIWZ, 

kierując swoje zapytania za pośrednictwem operatora pocztowego, faksem (numer faksu 67 263 34 30) lub 

drogą elektroniczną (adres poczty elektronicznej: sekretariat@wodociagi.zlotow.pl) Zamawiający 

zobowiązany jest niezwłocznie, jednak nie później niż na 6 dni przed upływem terminu składania ofert – pod 

warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, 

w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert – udzielić stosownych wyjaśnień. 

Zamawiający przekaże treść zapytań z wyjaśnieniami wszystkim Wykonawcom oraz zamieści je na stronie 

internetowej, na której udostępniona jest SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania. 

 

6. Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania wszystkich wykonawców w celu wyjaśnienia wątpliwości 

dotyczących treści SIWZ. 

 

7. Oświadczenia, zawiadomienia, wnioski przekazane do Zamawiającego uważa się za złożone w terminie, 

jeżeli ich treść dotrze do zamawiającego przed upływem terminu na adres: Miejski Zakład Wodociągów i 

Kanalizacji Spółka z o.o. w Złotowie, ul. Wodociągowa 1A, 77-400 Złotów, faks: 67 263 34 30, e-mail: 

sekretariat@wodociagi.zlotow.pl)  

 

8. Osobami upoważnionymi do kontaktu w sprawach ewentualnych wyjaśnień dotyczących przedmiotu 

zamówienia są: 

- w sprawach proceduralnych: Edyta Iwańska, e-mail:prezes@wodociagi.zlotow.pl 

- w sprawach dotyczących przedmiotu zamówienia: Marcin Cieślik. e-mail: dyrektor@wodociagi.zlotow.pl 

 

9. Korespondencja w niniejszym postępowaniu prowadzona jest w języku polskim. Oznacza to, że wszelka 

korespondencja w innym języku niż język polski winna być złożona wraz z tłumaczeniem na język polski. 

 

10. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, wszelka korespondencja będzie 

prowadzona wyłącznie z ustanowionym pełnomocnikiem.  

 

11. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszej SIWZ a treścią udzielonych odpowiedzi, jako 

obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenia Zamawiającego. 

 

 

 

 

ROZDZIAŁ XI. INFORMACJE DOTYCZĄCE WADIUM 

 

1. Wykonawca przystępujący do postępowania jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości:  

- dla części 1 – 24 000,00 zł (słownie: dwadzieścia cztery tysiące zł) 

- dla części 2 – 200 000,00 zł (słownie: dwieście tysięcy zł) 

mailto:sekretariat@wodociagi.zlotow.pl
mailto:sekretariat@wodociagi.zlotow.pl
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2. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert na cały okres związania ofertą.  

 

3. Wadium może być wniesione w: 

1) pieniądzu przelewem na rachunek bankowy zamawiającego prowadzony w banku SBL Złotów, nr konta: 

95 8941 0006 0025 5875 2000 0010 z adnotacją: „Wadium w przetargu nieograniczonym „Budowa i 

przebudowa sieci sanitarnych w Złotowie". Zadanie 1: Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji 

sanitarnej w ul. Leśna – Kresowiaków – Jastrowska lub/i Zadanie 2: Przebudowa sieci wodociągowych, 

kanalizacji sanitarnych i przepompowni ścieków w Złotowie”. Kserokopię dowodu wpłaty należy 

dołączyć do oferty. Zamawiający uzna, że wadium zostało wniesione, jeżeli kwota wadium znajdzie się 

na rachunku zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. 

2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że 

poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 

3) gwarancjach bankowych, 

4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 

5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 

listopada 2000 roku o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 

 

4. Jeśli wadium zostało wniesione w innej formie niż w pieniądzu, to do oferty należy załączyć kserokopię 

poświadczoną za zgodność z oryginałem, natomiast oryginał należy załączyć do oferty w sposób 

uniemożliwiający jego zaginięcie, pozwalający jednak na jego zwrot  bez dekompletowania oferty – oryginał 

nie może być na trwałe zespolony z ofertą. W przypadku niezastosowania się do powyższego, zwrot 

oryginału będzie niemożliwy. 

 

5. W przypadku wniesienia przez Wykonawcę wadium w formie poręczenia lub gwarancji, dokumenty te 

powinny być sporządzone zgodnie z obowiązującym prawem i zawierać co najmniej: 

1) nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta poręczenia/gwarancji (Zamawiającego), 

poręczyciela/gwaranta oraz wskazanie ich siedzib, 

2) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona poręczeniem/gwarancją (dokładna nazwa 

postępowania stanowiącego przyczynę wystawienia poręczenia/gwarancji, 

3) kwotę wadium, 

4) termin ważności poręczenia/gwarancji – nie krótszy niż termin związania ofertą,  

5) zobowiązanie poręczyciela/gwaranta do zapłacenia kwoty wadium bezwarunkowo na pierwsze pisemne 

żądanie Zamawiającego w sytuacji, jeżeli Wykonawca: 

c) w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy Pzp, z przyczyn leżących po 

jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa 

w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, oświadczenia, o którym mowa art. 25a ust. 2 ustawy Pzp, pełnomocnictw 

lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, co 

spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej, 

d) którego oferta została wybrana: 

- odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych 

w ofercie, 

- nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 

- zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po 

stronie Wykonawcy. 

 

6. Wniesione wadium musi zabezpieczać ofertę Wykonawcy przez cały okres związania ofertą. 
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7. Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, który nie wniósł wadium lub wadium zostało wniesione w sposób 

nieprawidłowy. 

 

8. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli 

wykonawca, którego oferta została wybrana: 

1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, 

2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 

3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie 

wykonawcy. 

 

9. Zamawiający zwróci wadium: 

1) wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu 

postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. 

2) Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający zwraca wadium 

niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia 

należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano. Wadium może zostać zaliczone na poczet 

zabezpieczenia należytego wykonania umowy jeśli Wykonawca wyrazi na to zgodę. 

3) Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem 

terminu składania ofert. 

 

10. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy 

rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku 

bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę. 

 

 

ROZDZIAŁ XII. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ. 

 

1. Termin związania ofertą wynosi 60 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem 

terminu składania ofert. 

 

2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym 

że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się 

do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 

60 dni. 

 

3. W przypadku wniesienia odwołania wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień specyfikacji 

istotnych warunków zamówienia Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert. 

 

4. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert, bieg terminu związania ofertą ulega 

zawieszeniu do czasu ogłoszenia orzeczenia przez Krajową Izbę Odwoławczą. 

 

5. O zawieszeniu biegu terminu związania ofertą Zamawiający niezwłocznie poinformuje Wykonawców, którzy 

złożyli oferty. 

 

ROZDZIAŁ XIII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT. 

 

1. Wykonawca może złożyć w niniejszym postępowaniu tylko jedną ofertę na jedną część zamówienia. 
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Wykonawca może złożyć oferty na dowolną ilość części. 

 

2. Na ofertę składają się następujące dokumenty: 

1) wypełniony Formularz ofertowy, przygotowany wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ, 

2) zbiorcze zestawienie cen, stanowiące załącznik nr 1A do SIWZ (dla części 1), załącznik 1B (dla części 2), 

3) aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu 

Zamówienia (zwanego dalej JEDZ), 

4)  dokumenty potwierdzające uprawnienia osób podpisujących ofertę Wykonawcy do działania w jego 

imieniu (w tym także pełnomocnictwa), o ile uprawnienia te nie wynikają z dokumentów rejestrowych. 

Pełnomocnictwo powinno zostać złożone albo w formie oryginału albo w formie kopii notarialnie 

poświadczonej za zgodność z oryginałem, 

5) Oryginał zobowiązania podmiotu udostępniającego swoje zasoby na potrzeby Wykonawcy składającego 

ofertę – (jeśli dotyczy). W celu oceny, czy Wykonawca będzie dysponował niezbędnymi zasobami w 

stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący 

Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, ww. dokument, winien 

określać w szczególności: 

- zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu, 

- sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia 

publicznego, 

- zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego, 

- czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunku udziału w 

postępowaniu, dotyczącego doświadczenia, zrealizuje te usługi, których wskazane zdolności dotyczą, 

6) w przypadku składania oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – 

pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 

zamówienia, ewentualnie umowę o współdziałaniu, z której będzie wynikać przedmiotowe 

pełnomocnictwo. Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania Wykonawców w 

postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy, 

7) Oświadczenia i/lub dokumenty, na podstawie których Zamawiający dokona oceny skuteczności 

zastrzeżenia informacji zawartych w ofercie, stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa, w rozumieniu 

przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (jeżeli Wykonawca zastrzega takie informacje). 

8) dokument potwierdzający wniesienia wadium. 

 

3. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca w formularzu oferty (załącznik nr 1 do SIWZ): 

1) wskazał tę część zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom oraz podał nazwy (firmy) 

podwykonawców, 

2) podał nazwy (firmy) podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji Wykonawca polega na zasadach 

określonych w art. 22a ust. 2b ustawy, w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, 

o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy. 

 

4. Oferta musi być sporządzona zgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszej SIWZ. Oferty nie 

odpowiadające zasadom określonym w ustawie oraz nie spełniające wymagań ustalonych w niniejszej SIWZ 

zostaną odrzucone. 

 

5. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert w wersji elektronicznej. 

 

6. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. Zamawiający nie 

przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 
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7. Oferta – pod rygorem nieważności – powinna być napisana w języku polskim, pismem maszynowym lub 

odręcznie atramentem niezmywalnym oraz podpisana przez osobę (osoby) upoważnione do 

reprezentowania Wykonawcy – zgodnie z dokumentem potwierdzającym posiadanie uprawnień do 

występowania w obrocie prawnym. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z 

tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę. W razie wątpliwości uznaje się, że wersja 

polskojęzyczna jest wersją wiążącą. 

Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca, podmiot, na którego 

zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia 

publicznego albo Podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą. 

Zamawiający wymaga, aby pełnomocnictwa załączane do oferty, a sporządzone w języku obcym, były 

złożone wraz z tłumaczeniem sporządzonym przez tłumacza przysięgłego na język polski. 

 

8. Ofertę wraz ze wszystkimi załącznikami należy umieścić w nieprzezroczystym, zamkniętym opakowaniu, 

uniemożliwiającym odczytanie zawartości bez uszkodzenia tego opakowania, zaadresowanym do 

Zamawiającego na adres: 

 

Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Złotowie 

ul. Wodociągowa 1A 

77-400 Złotów 

oraz opisane: 

„Budowa i przebudowa sieci sanitarnych w Złotowie"  

Zadanie 1: Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Leśna – Kresowiaków – Jastrowska 

lub/i 

 Zadanie 2: Przebudowa sieci wodociągowych, kanalizacji sanitarnych i przepompowni ścieków w Złotowie”  

część ……… 

„Nie otwierać przed dniem ………………. 2018 r. godz. ……." 

(data i godzina zgodna z terminem otwarcia ofert), 

 

W sytuacji braku powyższych informacji Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające 

z tego braku, np. przypadkowe otwarcie ofert w przypadku składania ofert przed wyznaczonym terminem 

składania, a w przypadku składania oferty pocztą lub pocztą kurierską za jej nieotwarcie w trakcie sesji 

otwarcia ofert. 

 

9. Dokumenty składające się na ofertę należy składać w formie oryginałów lub kopii poświadczonej „za 

zgodność z oryginałem". Oświadczenia należy składać wyłącznie w formie oryginału. Zamawiający może 

żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu, gdy złożona przez 

Wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości. Poświadczenia 

za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji 

polega Wykonawca, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo 

podwykonawca, w zakresie dokumentów, którego każdego z nich dotyczą. 

Niezależnie od powyższego zastrzeżenia, pełnomocnictwo musi zostać złożone w formie oryginału lub 

poświadczonej notarialnie kopii. 

 

10. Wykonawca może zastrzec, że wskazane przez niego informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa 

w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, nie mogą być udostępnione, z 

zastrzeżeniem informacji, których mowa w art. 86 ust. 4 Prawa zamówień publicznych. 

 

11. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być naniesione czytelnie, datowane i parafowane 
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własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę z tym zastrzeżeniem, że naniesienie zmian lub skreśleń w 

formularzu ofertowym oraz innych formularzach i wzorze umowy, będących załącznikami do SIWZ, w 

miejscach do tego nie przeznaczonych, tj. gdy formularz nie przewiduje wyboru (wariantów) lub 

uzupełnienia (wypełnienia) treści, skutkować będzie odrzuceniem oferty. 

 

12. Zmiany i wycofanie oferty: 

1) Wykonawca może, przed upływem terminu składania ofert, wprowadzić zmiany w złożonej ofercie lub ją 

wycofać. Zarówno zmiany jak i wycofanie oferty wymagają zachowania formy pisemnej. 

2) Zmiany dotyczące treści oferty powinny być przygotowane, opakowane i zaadresowane w ten sam 

sposób, co oferta pierwotna. 

3) Opakowanie, w którym składana jest zmieniona oferta, powinno spełniać wszystkie wymagania 

dotyczące opakowania oferty (nieprzezroczyste, trwale zamknięte opakowania) i być oznakowane tak 

jak oferta pierwotna, w szczególności powinno być opatrzone napisem: „Nie otwierać przed …” i 

dodatkowo napisem „ZMIANA”. 

4) Powiadomienie o wycofaniu oferty powinno być opakowane i zaadresowane w ten sam sposób, co oferta 

pierwotna. Dodatkowo opakowanie, w którym składane jest powiadomienie o wycofaniu oferty 

powinno być opatrzone napisem „WYCOFANIE”. 

5) Po otrzymaniu pisemnego powiadomienia o wycofaniu oferty jest ona zwracana Wykonawcy bez 

otwierania, chyba że co innego wynika z treści powiadomienia o wycofaniu oferty. 

6) Wraz z wnioskiem o zmianę lub wycofanie złożonej oferty należy złożyć dokumenty potwierdzające 

uprawnienie osoby/osób podpisujących wniosek do reprezentowania Wykonawcy (jeżeli uprawnienie to 

nie wynika z dokumentów załączonych do oferty). 

7) W trakcie sesji otwarcia ofert koperty oznakowane dopiskiem „ZMIANA" lub „WYCOFANIE" zostaną 

otwarte przed otwarciem kopert zawierających oferty. Po weryfikacji, w toku badania i oceny ofert, 

poprawności procedury dokonania zmian lub wycofania oferty: 

a) zmiany zostaną dołączone do oferty, 

b) w przypadku ofert wycofanych Zamawiający niezwłocznie zwróci wadium, jeżeli wymagano jego 

wniesienia w sposób wskazany we wniosku, a w przypadku braku takiego wskazania prześle na adres 

siedziby Wykonawcy, natomiast wycofana oferta pozostanie w posiadaniu Zamawiającego. 

 

13. Wykonawca nie może wycofać oferty i wprowadzić zmian w ofercie po upływie terminu składania ofert. 

 

14. Zamawiający niezwłocznie zawiadamia Wykonawcę o złożeniu oferty po terminie oraz zwraca ofertę po 

upływie terminu do wniesienia odwołania. 

 

15.  Oferty złożone po terminie, zostaną zwrócone Wykonawcom bez otwierania. 

 

 

ROZDZIAŁ XIV. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 

 

1. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie w siedzibie Zamawiającego mieszczącej się pod adresem: 77-400 

Złotów, ul. Wodociągowa 1A, w sekretariacie. 

 

2. Termin składania ofert upływa w dniu 20 lipca 2018 r. o godz. 10.00. W przypadku złożenia oferty po 

wyznaczonym terminie, zamawiający niezwłocznie zwróci ofertę bez jej otwierania. 

 

3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 20 lipca 2018 r. o godz. 10.15 w siedzibie zamawiającego w Złotowie, ul. 

Wodociągowa 1, w p. nr 10. Otwarcie ofert jest jawne. 
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4. Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie 

zamówienia. 

 

5. Podczas otwarcia ofert zamawiający poda nazwy (firmy) oraz adresy wykonawców, a także informacje 

dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w 

ofertach.  

 

6. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie internetowej informacje dotyczące: 

1) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, 

2) firm oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie, 

3) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach. 

 

 

ROZDZIAŁ XV. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY OFERTY 

 

1. Za wykonanie całego przedmiotu zamówienia ustala się wynagrodzenie ryczałtowe. 

 

2. Wykonawca jest zobowiązany do określenia ceny wykonania całego przedmiotu zamówienia poprzez 

wpisanie w Formularzu ofertowym ceny netto oraz ceny brutto oferty (załącznik nr 1 do SIWZ) z 

uwzględnieniem podatku VAT. 

 

3. Ustalenie prawidłowej stawki podatku VAT, zgodnej z obowiązującymi przepisami o podatku od towarów i 

usług, należy do wykonawcy. 

 

4. Cena brutto oferty winna obejmować całkowity koszt wykonania przedmiotu zamówienia, w tym również 

wszelkie koszty towarzyszące wykonaniu przedmiotu zamówienia. 

 

5. Zgodnie z art. 91 ust. 3a ustawy Pzp Wykonawca składając ofertę jest zobowiązany poinformować 

zamawiającego (w Formularzu oferty), czy wybór jego oferty będzie prowadzić do powstania u 

zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku VAT, wskazując nazwę (rodzaj) 

towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich 

wartość bez kwoty podatku VAT. 

 

6. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego, 

zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do 

przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi 

przepisami. 

 

7. Obliczona przez Wykonawcę cena oferty powinna zawierać wszelkie koszty bezpośrednie i pośrednie, jakie 

Wykonawca uważa za niezbędne do poniesienia dla prawidłowego wykonania przedmiotu, w tym wszelkie 

koszty i opłaty za rzeczy i świadczenia, które będą poniesione w związku z zawarciem umowy, udzielenia 

gwarancji. 

 

8. Jeżeli zaoferowana cena lub koszt, lub ich istotne części składowe, wydają się rażąco niskie w stosunku do 

przedmiotu zamówienia i budzą wątpliwości zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu 

zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez zamawiającego lub wynikającymi z odrębnych 
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przepisów, Zamawiający może zwrócić się o udzielenie wyjaśnień, w tym złożenie dowodów, dotyczących 

wyliczenia ceny lub kosztu. 

 

9. Ceny podane w Formularzu ofertowym oraz w Formularzu cenowym muszą być wyrażone w PLN, z 

dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 

 

10. Wyklucza się możliwość roszczeń Wykonawcy związanych z błędnym skalkulowaniem ceny lub pominięciem 

elementów niezbędnych do wykonania umowy. 

 

11. Sposób zapłaty i rozliczenia za realizację niniejszego zamówienia zostały określone we wzorze umowy 

stanowiącym załącznik nr 8A (dla części 1) i 8B (dla części 2) do SIWZ. 

 

 

ROZDZIAŁ XVI. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY 

WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW ORAZ SPOSOBU OCENY OFERT 

 

1. Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty , które: 

1) zostaną złożone przez Wykonawców niewykluczonych przez Zamawiającego z niniejszego postępowania, 

2) nie zostaną odrzucone przez Zamawiającego. 

 

2. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował niżej opisanymi kryteriami oceny 

ofert, przyjmując zasadę, że 1%=1 punkt. 

 

3. Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria: 

 

Nr Nazwa kryterium Waga w % 

1 Cena oferty 90 

2 Gwarancja i rękojmia na wykonane roboty  10 

 

4. Liczba przyznanych punktów w ramach ww. kryteriów zostanie obliczona według wzoru : 

 

Ad. 1. Cena oferty (cena brutto podana w Formularzu ofertowym): 

 najniższa cena ofertowa brutto 

C= ---------------------------------------------------- x 100 x waga kryterium 90% 

          cena oferty badanej 

 

Ad. 2. Gwarancja i rękojmia na wykonane roboty 

Kryterium „Gwarancja i rękojmia” będzie rozpatrywane na podstawie oświadczenia złożonego przez 

Wykonawcę w Formularzu ofertowym, dotyczącego ilości miesięcy udzielonej gwarancji na przedmiot 

zamówienia. 

Zamawiający wymaga minimum 36 miesięcy i maksymalnie 60 miesięcy okresu gwarancji na przedmiot 

zamówienia. W przypadku zaoferowania okresu gwarancji dłuższego niż 60 miesięcy, Zamawiający na 

potrzeby oceny ofert przyjmie okres gwarancji równy okresowi 60 miesięcy. Zasada ta nie ogranicza 

zaoferowania dowolnego okresu długości gwarancji, który w przypadku wyboru oferty – przyjęty 

zostanie w umowie. 

  

 Za gwarancję i rękojmię udzieloną na: 
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 36 -47 miesięcy  Wykonawca otrzyma  2 pkt., 

 48-59 miesięcy    Wykonawca otrzyma 5 pkt., 

 60 miesięcy     Wykonawca otrzyma 10 pkt. 

 

Wykonawca jest zobowiązany udzielić co najmniej 36-miesięcznej gwarancji i rękojmi na wykonane roboty 

będące przedmiotem zamówienia. 

 

5. Punkty przyznane Wykonawcy w zakresie każdego z kryteriów zostaną zsumowane. Suma punktów 

uzyskanych stanowić będzie końcową ocenę danej oferty. 

 

6. Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która w sumie uzyska największą liczbę punktów ze 

wszystkich kryteriów. Uzyskana liczba punktów w ramach kryterium zaokrąglona będzie do drugiego 

miejsca po przecinku. 

 

7. Obliczenia dokonywane będą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku zgodnie z zasadami 

matematycznymi. 

 

8. W toku dokonywania badania i oceny ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez Wykonawcę 

wyjaśnień treści złożonych ofert.  

 

9. Zamawiający poprawia w ofercie: 

9.1 oczywiste omyłki pisarskie, za które Zamawiający uzna w szczególności bezsporne, nie budzące 

wątpliwości omyłki dotyczące wyrazów, np. widoczna mylna pisownia wyrazów, ewidentny błąd 

gramatyczny, niezamierzone opuszczenie wyrazu lub jego części, rozbieżność pomiędzy ceną wpisaną 

liczbą i słownie, 

9.2 oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, 

9.3 inne omyłki polegające na niezgodności oferty z SIWZ, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty 

 

– niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona. 

 

10. Za oczywiste omyłki rachunkowe, o których mowa w pkt. 9.2 Zamawiający uzna w szczególności omyłki 

dotyczące działań arytmetycznych na liczbach. Wystąpią one w szczególności gdy składniki obliczonej 

wartości liczbowej są prawidłowe, a wyniki działań arytmetycznych dokonane na podstawie tych składników 

są błędne. Za omyłki te Zamawiający uzna w szczególności: błędnie obliczenie kwoty podatku przy 

prawidłowo podanej w ofercie stawce podatku od towarów i usług, błędne zsumowanie w ofercie wartości 

netto i kwoty podatku od towarów i usług, błędny wynik działania matematycznego wynikający z dodawania 

lub mnożenia. 

 

11. Jeżeli wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, będzie uchylać się od zawarcia umowy w sprawie 

zamówienia lub nie wniesie wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Zamawiający 

będzie miał prawo wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich 

ponownego badania i oceny. 

 

12. Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że dwie lub więcej ofert 

przedstawia taki sam bilans ceny i pozostałych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert 

dokona wyboru oferty z niższą ceną, a jeżeli zostaną złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający 

wezwie Wykonawców, którzy złożyli oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert 

dodatkowych. 
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ROZDZIAŁ XVII. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAC DOPEŁNIONE PO WYBORZE 

OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 

 

1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający  zawiadomi wszystkich wykonawców, którzy 

złożyli oferty, o: 

a) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę) albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce 

zamieszkania i adres, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności wykonawcy, którego ofertę 

wybrano, oraz nazwy (firmy) albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy, jeżeli 

są miejscami wykonywania działalności wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną 

ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację, 

b) wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne, 

c) wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie 

faktyczne i prawne, 

d) unieważnieniu postępowania, podając uzasadnienie faktyczne i prawne. 

 

2. W przypadku wyboru oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 

zamówienia Zamawiający żąda przed zawarciem umowy przedstawienia umowy regulującej współpracę 

tych Wykonawców. Umowa taka winna określać strony umowy, cel działania, sposób współdziałania, zakres 

prac przewidzianych do wykonania każdego z nich, solidarną odpowiedzialność za wykonanie zamówienia, 

oznaczenie czasu trwania konsorcjum (obejmującego okres realizacji przedmiotu zamówienia, gwarancji i 

rękojmi), wykluczenie możliwości wypowiedzenia umowy konsorcjum przez któregokolwiek z jego członków 

do czasu wykonania zamówienia.  

 

3. Umowa zawarta zostanie w terminie i miejscu wyznaczonym przez Zamawiającego. 

 

4. Dokumenty jakie Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć Zamawiającemu przed zawarciem umowy: 

1) umowę regulującą współpracę, w przypadku wyboru oferty Wykonawców wspólnie ubiegających się o 

zamówienie publiczne, 

2) umowę spółki cywilnej (jeżeli dotyczy oraz w przypadku, gdy Wykonawca nie dołączył tego dokumentu 

do oferty), 

3) potwierdzenie wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w sposób określony w Rozdziale 

XIX, 

4) kserokopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem aktualnej polisy OC lub innego dokumentu 

potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie 

prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną 

odpowiednio dla części 1 i części 2 w Rozdziale VII ust.2 pkt. 2) lit. b. 

 

5. Niezłożenie dokumentów, o których mowa w ust. 4, może zostać potraktowane jako uchylanie się 

Wykonawcy od zawarcia umowy. 

 

6. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego ponoszą solidarną 

odpowiedzialność za wykonanie umowy. 

 

7. Zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia Wykonawca podał nazwy albo 

imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców (o ile są już znane), zaangażowanych w realizację 

przedmiotu zamówienia. Wykonawca zawiadamia Zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o których 
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mowa w zadaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazuje informacje na temat 

nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację robót.  

 

8. Zawarcie umowy nastąpi według wzoru umowy Zamawiającego. 

 

9. W przypadku, gdy Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla się od 

zawarcia umowy lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy Zamawiający 

będzie mógł wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzenia ich 

ponownego badania i oceny chyba, że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy Pzp. 

 

 

ROZDZIAŁ XVIII. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA UMOWY, WZÓR UMOWY 

 

1. Wzór umowy zawiera załącznik nr 8A (dla części 1) i 8B (dla części 2) do SIWZ. Wzór umowy zawiera 

wszystkie istotne postanowienia, które zostaną uwzględnione w umowie w sprawie zamówienia 

publicznego. 

 

2. Zamawiający wymaga od wybranego wykonawcy zawarcia umowy na warunkach określonych we wzorze 

umowy, o którym mowa w ust. 1.  

 

3. Zamawiający dopuszcza fakturowanie częściowe. 

 

4. Podstawą do wystawienia faktur będzie protokół odbioru wraz z tabelą rozliczeniową, zatwierdzony przez 

Inżyniera Kontraktu oraz zaakceptowany przez Zamawiającego. 

 

5. Faktury częściowe obejmować będą kwotę ustaloną w tabeli rozliczeniowej w danym okresie 

rozliczeniowym, sporządzoną przez Wykonawcę narastająco, pomniejszoną o zsumowane kwoty 

poprzednio zafakturowane. Tabela rozliczeniowa winna być sprawdzona i zatwierdzona przez Inżyniera 

Kontraktu. 

 

6. Rozliczenie końcowe za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi na podstawie faktury VAT wystawionej przez 

Wykonawcę w oparciu o protokół odbioru końcowego przedmiotu umowy, na kwotę ustaloną w tabeli 

rozliczeniowej sporządzonej przez Wykonawcę narastająco, pomniejszoną o zsumowane kwoty poprzednio 

zafakturowane. Tabela rozliczeniowa winna być sprawdzona i zatwierdzona przez Inżyniera Kontraktu. 

 

7. Należność za wykonany przedmiot umowy Zamawiający ureguluje przelewem w ciągu 30 dni od daty 

otrzymania poprawnie wystawionej faktury VAT wystawionej przez Wykonawcę, wraz z załącznikami. 

 

8. Za prawidłowo wystawioną fakturę uważa się fakturę (VAT) wystawioną zgodnie z obowiązującymi 

przepisami. W przypadku wykonawców wspólnie realizujących umowę (np. w ramach konsorcjum) faktury 

będą wystawiane przez lidera konsorcjum. 

 

9. Zmiany umowy możliwe są tylko w zakresie określonym w art. 144 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 

zamówień publicznych. Wszelkie zmiany umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej w postaci 

aneksu. 

 



 

39 
 

10. Szczegółowy zakres zmian umowy zawarty został we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 8A (dla części 

1) i 8B (dla części 2) do SIWZ. 

 

11. Zamawiający nie przewiduje udzielanie zaliczek na poczet wykonania zamówienia. 

 

12. Zamawiający naliczy kary umowne na warunkach i w wysokości określonych we wzorze umowy. 

 

 

ROZDZIAŁ XIX. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 

 

1. Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5% 

ceny całkowitej podanej w ofercie – dla każdej części zamówienia. 

 

2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wniesione w: 

a) pieniądzu, 

b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że 

zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym, 

c) gwarancjach bankowych, 

d) gwarancjach ubezpieczeniowych, 

e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 

listopada  2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2016 r., poz. 359 ze 

zm.). 

 

3. Zamawiający nie wyraża zgody na wniesienie zabezpieczenia w formie określonej w art. 148 ust. 2 ustawy 

Pzp. 

 

4. Zabezpieczenie winno być wniesione przed zawarciem umowy, z zastrzeżeniem, iż zabezpieczenie 

wnoszone w pieniądzu uznaje się za wniesione, jeżeli pieniądze wpłyną na rachunek Zamawiającego przed 

zawarciem umowy. 

 

5. W przypadku wnoszenia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w pieniądzu odpowiednią kwotę 

należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy zamawiającego prowadzony w banku SBL Złotów nr konta: 

95 8941 0006 0025 5875 2000 0010 z adnotacją: „zabezpieczenie należytego wykonania umowy na 

„Budowa i przebudowa sieci sanitarnych w Złotowie" (wpisać odpowiednio: część 1 lub/i część 2). 

 

6. W przypadku wniesienia zabezpieczenia w pozostałych dopuszczanych formach określonych w ust. 2 lit. od 

b) do e) dokument należytego zabezpieczenia należy złożyć w siedzibie zamawiającego najpóźniej w dniu 

zawarcia umowy.  

 

7. Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, Zamawiający przechowuje je na oprocentowanym rachunku 

bankowym. 

 

8. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu Wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie kwoty wadium 

na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

 

9. Gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa nie może w swoich zapisach wychodzić ponad treść umowy 

łączącej Zamawiającego z Wykonawcą i gwarantować Zamawiającemu zapłatę na pierwsze wezwanie. 
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Gwarancja musi pozwalać na zgłoszenie dochodzenia roszczeń w ostatnim dniu jej obowiązywania bez 

żądania dodatkowych dokumentów, uniemożliwiających dochowania przez Zamawiającego terminów z niej 

wynikających, musi być bezwarunkowa, nieodwołalna, niepodlegająca przeniesieniu na rzecz osób trzecich. 

Gwarancje/poręczenia powinny zawierać (oprócz elementów właściwych dla każdej formy, określonych 

przepisami prawa): 

a) nazwę i adres Zamawiającego, 

b) nazwę i adres Wykonawcy, 

c) określenie przedmiotu postępowania, 

d) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją/poręczeniem, 

e) termin ważności gwarancji/poręczenia (nie krótszy niż termin realizacji umowy oraz okres rękojmi za 

wady). 

 

10. W przypadku składania przez Wykonawcę zabezpieczenia w formie gwarancji lub poręczenia, Zamawiający 

nie uzna dokumentów, które nie spełniają wymagań, o których mowa w ust. 7, z zastrzeżeniem ust. 9. 

 

11. Jeżeli okres, na jaki ma zostać wniesione zabezpieczenie, przekracza 5 lat, zabezpieczenie w pieniądzu wnosi 

się na cały okres, natomiast zabezpieczenie wnoszone w innej formie może zostać złożone na okres krótszy 

niż 5 lat, z jednoczesnym zobowiązaniem Wykonawcy do przedłużenia zabezpieczenia lub wniesienia 

nowego zabezpieczenia na kolejne okresy, przy czym Wykonawca zobowiązany jest do zachowania ciągłości 

okresu ważności gwarancji i bez zmniejszenia jego wartości. 

 

12.  W przypadku nieprzedłużenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpóźniej na 30 dni przed 

upływem terminu ważności dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niż w pieniądzu, 

Zamawiający zmieni formę na zabezpieczenie w pieniądzu, poprzez wypłatę kwoty z dotychczasowego 

zabezpieczenia, jednak nie później niż w ostatnim dniu ważności dotychczasowego zabezpieczenia. 

 

13. Zamawiający zwróci 70% kwoty zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania 

przez Zamawiającego za należycie wykonane. 

 

14. Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady wynosi 30%. Kwota ta zostanie 

zwrócona nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady. 

 

15. Zamawiający może, na wniosek wykonawcy, wyrazić zgodę na zmianę formy wniesionego zabezpieczenia, 

pod warunkiem zachowania ciągłości zabezpieczenia i niezmniejszenia jego wysokości. 

 

16. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub 

nienależytego wykonania umowy. 

 

 

ROZDZIAŁ XX. PODWYKONAWSTWO 

 

1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy. 

 

2. Wykonawca zobowiązany jest wskazać w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć 

Podwykonawcom oraz podać nazwy albo imiona i nazwiska Podwykonawców oraz dane kontaktowe 

Podwykonawców i osób do kontaktu z nimi (o ile są znani na dzień składania ofert). 
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3. Powierzenie wykonania części zamówienia Podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności 

za należyte wykonanie tego zamówienia. 

 

4. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, 

Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty 

budowlane, do realizacji których te zdolności są wymagane. 

 

5. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca 

powoływał się, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu Wykonawca jest 

obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie 

spełnia je w stopniu nie mniejszym niż Podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w 

trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. 

 

6. Zamawiający informuje, że Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia na roboty 

budowlane nie ma obowiązku przedkładania poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o 

podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy i usługi o wartości mniejszej niż 50 000 zł.  

 

7. Szczegółowe uregulowania dotyczące podwykonawstwa znajdują się we wzorze umowy, stanowiącym 

Załącznik nr 8A (dla części 1) i 8B (dla części 2) do SIWZ. 

 

 

ROZDZIAŁ XXI. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ 

 

1. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynności Zamawiającego podjętej 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest 

zobowiązany na podstawie ustawy. 

 

2. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego 

stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie 

drugie albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób – w przypadku gdy wartość 

zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 

ustawy Pzp. 

 

3. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie 

przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi 

się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenie w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej do 

zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej. 

 

4. W przypadku wniesienia odwołania wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień SIWZ,  

Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert. 

 

5. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega 

zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Izbę orzeczenia. 

 

6. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się 

niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz 

wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania. 
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7. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, opatrzone 

odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym. 

 

8. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w 

taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż 

Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli 

przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji 

elektronicznej. 

 

9. Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. 

 

10. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania Zamawiającego. 

Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby, 

przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora 

wyznaczonego jest równoznaczne z jej wniesieniem. 


