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Siemkowice, dnia 28.08.2017 r. 

POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO W TRYBIE 
PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO 

o wartości nie przekraczającej dla robót budowlanych  kwot określonych w 
przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 

2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579) - zwanej 
dalej "ustawą" 

Budowa mechaniczno – biologicznej oczyszczalni ścieków w Siemkowicach – 
Etap I  

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) 

 

  
 
Nazwa Zamawiającego: Gmina Siemkowice 
REGON: 730934720 
NIP:  5080015198 
Adres: 98-354 Siemkowice, Plac XXX lecia PRL 1 
Strona internetowa: www.gminasiemkowice.pl; 

www.siemkowice.biuletyn.net  
e-mail:  zamowienia@gminasiemkowice.pl  
tel/fax 043 841 7269 
Godziny urzędowania: poniedziałek – piątek w godzinach 7.00 - 15.00,  

 
 

Wszelką korespondencję związaną z niniejszym postępowaniem należy 
adresować: 

 
 

Urząd Gminy w Siemkowicach 
Plac XXX lecia PRL 1 
98-354 Siemkowice 

 
 
 

           znak postępowania: IRŚ.271.7.2017 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.gminasiemkowice.pl/
http://www.siemkowice.biuletyn.net/
mailto:zamowienia@rzasnia.pl
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Rozdział 1.  Nazwa Zamawiającego.  

Nazwa Zamawiającego: Gmina Siemkowice 
REGON: 730934720 
NIP:  5080015198 
Adres: 98-354 Siemkowice, Plac XXX lecia PRL 1 
Strona internetowa: www.gminasiemkowice.pl; 
www.siemkowice.biuletyn.net 
e-mail:  zamowienia@gminasiemkowice.pl  
tel/fax 043 841 7269 
Godziny urzędowania: poniedziałek – piątek w godzinach 7.00 - 15.00,  
 
 

Rozdział 2.  Tryb udzielenia zamówienia publicznego.  
1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest na podstawie 

przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. 
Dz.U. z 2017 r., poz. 1579), zwaną dalej ustawą, w trybie przetargu 
nieograniczonego.  

2. W sprawach nieuregulowanych ustawą stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 
1964 r. – Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2016r., poz.380 z zm.). 

Rozdział 3. Opis przedmiotu zamówienia  
 

3.1.Przedmiotem zamówienia jest wykonanie Budowa mechaniczno – biologicznej 
oczyszczalni ścieków w Siemkowicach – Etap I.  

Przepustowość oczyszczalni Qdśr.= 2 x 190 m3/d = 380 m3/d, 

UWAGA! 

Przedmiot zamówienia dotyczy budowy pierwszego etapu realizacji. 

 
3.2 Zakres robót obejmuje: wykonanie: 
Podstawowe elementy oczyszczalni: 

1.  Punkt zlewny ścieków dowożonych 

 Szybkozłącze do odbioru ścieków 

 Wstępne mechaniczne podczyszczenie ścieków 

 Pomiar ilości ścieków dowożonych 

 Moduł rejestracyjny, wydruk danych 

2. Zbiornik uśredniający ścieków dowożonych 

 Układ napowietrzania / mieszania 

 Porcjowe dozowanie ścieków 

3. Pompownia główna ścieków surowych 

 Krata koszowa - rzadka 

 Stacja pomp zatapialnych 

4. Oczyszczanie mechaniczne ścieków połączonych:  

 Automatyczne sito skratkowe  

 Separator zawiesiny / Piaskownik pionowy 

5. Oczyszczanie biologiczne ścieków połączonych:  

 Dwukomorowy selektor – warunki nie dotlenione stosowane dla procesu. Dzięki 

temu osad odwodniony posiada znacznie lepsze parametry sedymentacyjne 

 Komora denitryfikacji/nitryfikacji 

 Osadnik wtórny pionowy – separacja osadu od ścieków  

6. Pomieszczenie dmuchaw  

http://www.gminasiemkowice.pl/
mailto:zamowienia@rzasnia.pl
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 Stacja dmuchaw 

 Układ dystrybucji powietrza 

7. Mechaniczne odwadnianie osadu nadmiernego 

 Prasa taśmowa 

 Stacja przygotowania i dozowania flokulantu 

8. Wapnowanie osadu odwodnionego 

 Dozownik wapna 

9. System sterowania i automatyki procesu technologicznego - działanie oczyszczalni 

będzie całkowicie zautomatyzowane poprzez zastosowanie sterowania z możliwością 

przesyłania wiadomości tekstowych SMS stanów alarmowych z oczyszczalni ścieków. 

 

Zamówienie należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową, które stanowi 

integralną część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

Przedmiot zamówienia obejmuje ponadto: 

- wykonanie dokumentacji powykonawczej 

- wykonanie prób szczelności sieci i zbiorników, pomiarów instalacji i urządzeń 

elektrycznych 

- wykonanie rozruchu oczyszczalni ścieków na bazie ścieków dopływających  

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera dokumentacja projektowa i 

specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót.  

 
3.3 Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 

45.00.00.00-7 – Roboty budowlane  

45.10.00.00-8 – Przygotowanie terenu pod budowę  

45.11.00.00-1 – Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych, roboty 

ziemne 

45.20.00.00-9 – Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów   

budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej  

45.23.13.00-8 – Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do 

odprowadzania ścieków 

45.23.21.52-2 – Roboty budowlane w zakresie przepompowni  

45.23.31.20-6 – Roboty w zakresie budowy dróg  

45.25.21.27-4 – Roboty budowlane w zakresie  oczyszczalni ścieków 

45.25.22.00-0 – Wyposażenie oczyszczalni ścieków 

45.31.00.00-3 – Roboty instalacyjne elektryczne 

 
3.4 Zamawiający wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na 

podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane przez zamawiającego 
czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności 
polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 
26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. z 2014 r. poz. 1502, z późn. zm.).  
 
3.4.1 Zamawiający wymaga, aby czynności polegające na faktycznym wykonywaniu 
robót budowlanych związanych z wykonaniem całego zamówienia o ile nie są (będą) 
wykonywane przez daną osobę w ramach prowadzonej przez nią działalności 
gospodarczej były wykonywane przez osoby zatrudnione przez Wykonawcę, 
podwykonawcę na podstawie umowy o pracę. Rodzaj czynności (niezbędnych do 
wykonania zamówienia), co do których wykonania zamawiający wymaga zatrudnienia 
na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób 
wykonujących w trakcie realizacji zamówienia: czynności pracownika 
budowlanego obejmującego cały zakres rzeczowy robót budowlanych 
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opisanych w Projekcie budowlanym, przedmiarze robót w Szczegółowej 
Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót, tj. wykonującego 
czynności bezpośrednio związane w wykonywaniem robót budowlanych, czyli 
tzw. pracowników fizycznych. Wymóg nie dotyczy więc, między innymi osób: 
kierujących budową, wykonujących obsługę geodezyjną, dostawców materiałów 
budowlanych. Wymagania zatrudnienia przez Wykonawcę lub  
Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę, o których mowa w art 29 ust. 3a 
ustawy, osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności, w zakresie 
realizacji zamówienia, zostały określone we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 
5 do SIWZ. Powyższe wymagania określają w szczególności:  
a) sposób dokumentowania zatrudnienia osób, o których mowa w art. 29 ust. 3a 
ustawy,  
b) uprawnienia zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez wykonawcę 
wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy, oraz sankcje z tytułu 
niespełnienia tych wymagań,  
c) rodzaj czynności niezbędnych do realizacji zamówienia, których dotyczą 
wymagania zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub 
podwykonawcę osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia.  
3.4.2 W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w 

wyznaczonym w tym wezwaniu terminie Wykonawca przedłoży 

Zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia 

wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub 

podwykonawcę osób wykonujących wskazane w punkcie 3.4. czynności w 

trakcie realizacji zamówienia: 

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 umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie 

realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie Wykonawcy 

lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli 

został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w 

sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z 

przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w 

szczególności bez imion, nazwisk, adresów, nr PESEL pracowników). Informacje 

takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny 

być możliwe do zidentyfikowania; 

 

Uwaga: Umowa o pracę może zawierać również inne dane, które podlegają 

anonimizacji. Każda umowa powinna zostać przeanalizowana przez składającego 

pod kątem przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych 

osobowych; zakres anonimizacji umowy musi być zgodny z przepisami ww. 

ustawy. 

 

c) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez 

Wykonawcę lub podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne 

z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy; 
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d) 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 29 

sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. 

3.4.3 Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu 

zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w 

punkcie 3.4 czynności Zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku 

zapłaty przez Wykonawcę kary umownej w wysokości określonej w istotnych 

postanowieniach  umowy w sprawie zamówienia publicznego. Niezłożenie 

przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych 

przez Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez 

Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o 

pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez Wykonawcę lub 

podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób 

wykonujących wskazane w punkcie 3.4. czynności.  

W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez 
Wykonawcę lub podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie 
kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy 

3.5 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określają:  

Budowa oczyszczalni 
1) Projekt budowlano - wykonawczy - stanowiący Załącznik nr 7 do SIWZ. 

2) Opis i wykaz wymaganych parametrów urządzeń i materiałów równoważnych - 

stanowiący załącznik nr 12 do SIWZ.  

3) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych – stanowiące 

Załącznik nr 10 do SIWZ. 

4) Przedmiar robót - stanowiący Załącznik nr 9 do SIWZ. 

5) Decyzja nr 183/2012 zatwierdzająca projekt budowlany i udzielająca pozwolenia 

na budowę z dnia 14.05.2012 – stanowiący Załącznik nr 11 do SIWZ. 

 
Zamawiający dysponuje pozwoleniem wodno-prawnym na odprowadzenie ścieków z 
nowej oczyszczalni. 

 
3.6 Przedmiot zamówienia obejmuje realizację projektu zgodnie z podanym 
zakresem. 

 
3.6.1 Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia ofert równoważnych w zakresie 

zaproponowanych materiałów i urządzeń wskazanych w dokumentacji 

projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót oraz w 

przedmiarach robót wykonanych w zgodności z Polską Normą. Zamawiający 

dopuszcza ujęcie w ofercie, a następnie zastosowanie innych materiałów i 

urządzeń niż podane w dokumentacji projektowej pod warunkiem zapewnienia 

parametrów nie gorszych niż określonych w dokumentacji projektowej oraz 

wykonanych w zgodności z Polską Normą. Zastosowane urządzenia równoważne 

nie mogą wprowadzać zmian w projekcie skutkujących np. koniecznością zmiany 

pozwolenia na budowę lub wykonaniem zadania niezgodnie z uzyskanymi innymi 

uzgodnieniami branżowymi. 

 
Zamawiający zastrzega konieczność uzgodnienia z projektantem wszelkich 
przypadków zastępowania urządzeń wskazanych w projekcie, urządzeniami 
równoważnymi. 
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3.6.2 W przypadku zastosowania urządzeń równoważnych Zamawiający wymaga 

złożenia stosownych dokumentów potwierdzających parametry tych materiałów 

lub urządzeń oraz przedłożenia listy referencyjnej z obiektami, gdzie wbudowane 

zostały zaproponowane zamienniki. W sytuacji, gdy Wykonawca zamierza 

zastosować inne materiały i urządzenia niż podane w dokumentacji projektowej 

(materiały i urządzenia równoważne) winien dołączyć do oferty wykaz zawierający 

materiały i urządzenia zawarte w dokumentacji projektowej oraz podać ich 

równoważniki (nazwy materiałów i urządzeń zaproponowanych w ofercie i karty 

katalogowe). Do wykazu wówczas należy dołączyć stosowne dokumenty 

zawierające parametry techniczne zaproponowanych równoważnych materiałów i 

urządzeń. W tym celu należy wypełnić załącznik nr 12 a do SIWZ - Tabela 

elementów użytych do realizacji przedmiotu zamówienia. 

 
Opis i wykaz wymaganych parametrów urządzeń i materiałów równoważnych stanowi 
załącznik nr 12 do SIWZ. 
 

3.6.3 Zamawiający informuje iż w przypadku gdy w jakimkolwiek miejscu SIWZ lub do niej  

załączonej: dokumentacji projektowej, opisach technicznych, rysunkach lub 

specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót zostały wskazane 

jednoznaczne nazwy materiałów wskazujące na producenta i konkretny typ 

katalogowy - wszystkie takie nazwy należy każdorazowo czytać z klauzulą „lub 

równoważne”, czyli o takich samych lub nie gorszych parametrach technicznych, 

jakościowych oraz estetycznych. Jeżeli w dokumentacji podano konkretne typy 

materiałów należy to traktować jako pomocnicze wskazanie minimalnego poziomu 

jakościowego (standardu). 

 

3.6.4 Wykonawca dobierając inne materiały lub urządzenia lub rozwiązania równoważne 

do zaproponowanych w dokumentacji projektowej bierze na siebie odpowiedzialność 

za prawidłowe działanie oczyszczalni ścieków (określone w warunkach gwarancji) jak 

i wymagany stopień oczyszczenia ścieków podany w dokumentacji projektowej.  

 

3.6.5 Wykonawca zobowiązany jest do wyceny robót budowlanych stanowiących przedmiot 

niniejszego zamówienia wyłącznie z materiałów i urządzeń fabrycznie nowych, 

dopuszczonych do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w 

budownictwie, objętych certyfikatem w zakresie tzw. znaku bezpieczeństwa, 

wskazującego na zgodność z Polską Normą, aprobatą techniczną i właściwymi 

przepisami technicznymi zgodnie z art. 10 ustawy z 07 lipca 1994 r. - Prawo 

budowlane (Dz. U. z 2016 r. poz. 290.) 

Nie dopuszcza się wykonania obiektu budowlanego oraz stosowania, dostawy 
urządzeń, materiałów itp.  jako prototyp, seria próbna, lub jako produkcja 
jednostkowa. 
Wykonawca wbuduje i zamontuje wyłącznie urządzenia nowe, wyprodukowane nie 
wcześniej  niż rok produkcji 2017 r. 
 

3.6.6 Przy realizacji zamówienia, do podstawowych obowiązków Wykonawcy należy w 

szczególności:  

a) opracowanie projektu czasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robót i 

uzgodnienie go z zarządcami dróg gminnych/powiatowych, 

b) prowadzenie robót w zgodności z decyzjami administracyjnymi uzyskanymi na 

etapie uzgadniania dokumentacji projektowej,  
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c) prowadzenie robót zgodnie z zaleceniami nadzoru przyrodniczego w postaci 

specjalisty przyrodnika z doświadczeniem w pracy w terenie, posiadającego 

wiedzę i umiejętności rozpoznawania gatunków/siedlisk w szerokim zakresie, 

którego zadaniem będzie kontrolowanie inwestycji – zgodnie z decyzjami o 

środowiskowych uwarunkowaniach, koszty nadzoru przyrodniczego ponosi 

Inwestor, 

d) wszelkie koszty związane z prowadzeniem robót, wynikłe z wydanych decyzji 

administracyjnych ponosi Wykonawca, 

e) ponoszenie kosztów związanych z zajęciem pasa drogowego w związku z 

prowadzonymi robotami, 

f) odbudowanie w całości i przywrócenie do stanu poprzedniego uszkodzonych 

podczas prowadzenia robót nawierzchni dróg, chodników, zjazdów, rowów 

przydrożnych, itp.  

g) wykonanie inspekcji telewizyjnej zrealizowanej sieci kanalizacji sanitarnej, 

h) przekazać Zamawiającemu dokumenty budowy, inwentaryzację geodezyjną i 

kompletną dokumentację powykonawczą, 

i) wykonanie prób szczelności sieci i zbiorników, pomiarów instalacji i urządzeń 

elektrycznych, 

j) nową oczyszczalnię ścieków na 30 dni przed oddaniem do użytku należy zgłosić 

do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Łodzi, 

k) bieżąca współpraca z Jednostką Realizującą Projekt. 

l) Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu robót przed dostępem 

osób postronnych, a w szczególności zapobiegania wypadkom osób trzecich. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody wyrządzone osobom 

trzecim w wyniku prowadzonych prac, od dnia przekazania placu budowy.  

m) Wykonawca ma obowiązek zorganizowania zaplecza budowy, podłączenia 

mediów we własnym zakresie i na swój koszt oraz pokrycia ich kosztów przez 

cały okres trwania budowy. Zużycie mediów będzie ewidencjonowane (sposób 

ewidencji Wykonawca zobowiązany jest ustalić z Zamawiającym). 

n) Wykonawca ma obowiązek zapewnienia własnego źródła energii elektrycznej 

do momentu wybudowania przyłącza energetycznego. 

o) wykonanie rozruchu oczyszczalni ścieków na bazie ścieków dopływających, 

p) Przeprowadzenie rozruchu po zakończeniu realizacji Wykonawca zapewni 

chemikalia i materiały eksploatacyjne dla procesu oczyszczania ścieków i 

przeróbki osadów w ilościach niezbędnych na czas rozruchu i na czas 

wpracowania się. 

q) Zamawiający przystąpi do dalszego odbioru oczyszczalni ścieków po 

przedstawieniu przez Wykonawcę wyników badań oczyszczonych ścieków 

zgodnych z wymaganiami pozwolenia wodnoprawnego.  

r) Dostarczenie instrukcji obsługi zamontowanych urządzeń w języku polskim oraz 

przeszkolenie personelu Zamawiającego na obiekcie w zakresie obsługi 

urządzeń i technologii oczyszczania (szkolenie powinno odbyć się przez okres do 

1 miesiąca od dnia podpisania protokołu odbioru robót przez Zamawiającego), 

s) Uzyskanie w imieniu Zamawiającego ostatecznej decyzji pozwolenia na 

użytkowanie obiektów i sieci kanalizacji sanitarnej. 

t) Wyposażenie oczyszczalni w schemat technologiczny w tablice z nazwami 

obiektów i pomieszczeń z parametrami komór, oznaczenie urządzeń, armatury i 

rurociągów. 

u) Wykonawca zobowiązany jest każdorazowo (każdego dnia) po zakończeniu 

pracy doprowadzić teren placu budowy do stanu czystości tak, aby komunikacja 
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po nim odbywała się bez zakłóceń (względy ochrony p.poż. – drogi dojazdu i 

ewakuacji). 

 
3.6.7 Wykonawca udzieli na wykonane roboty budowalne w ramach zadania gwarancji 

jakości na okres minimum 36 m-cy (max. 60 m-cy) oraz minimum 60m-cy rękojmi za 

wady na wykonane roboty licząc od daty podpisania protokołu odbioru końcowego, a 

na zamontowane urządzenia według gwarancji producenta, nie krócej niż 24 m-cy.  

 

3.6.8 Harmonogram rzeczowo – finansowy realizacji inwestycji zawiera załącznik nr 

8 do SIWZ. 

Zamawiający wymaga wykonania robót zgodnie z harmonogramem rzeczowo- 
finansowym, stanowiącym Załącznik nr 8 do SIWZ (należy wypełnić pola 
zaznaczone na szaro wpisując odpowiednie wartości wyrażone w zł). 
 

 

 

Rozdział 4. Termin wykonania zamówienia 
 
Przedmiot zamówienia zostanie zrealizowany w terminie do 30.07.2018 roku. Przy czym: 
 

- do dnia 31.12.2017 r. Wykonawca zakończy następujące roboty: wykonanie 

kubaturowe zbiorników reaktorów, wraz z wyposażeniem technologicznym, 

- do dnia 30.04.2018 r. należy wykonać budynek technologicznego w stanie 

deweloperskim zamkniętym  tj. wykonanie wszystkich  instalacji wewnętrznych z 

przyłączami, tynków na ścianach, posadzek, sufitów, montaż ślusarki i stolarki 

zewnętrznej, wykonanie elewacji, pełne wyposażenie. 

- od 01.07.2018 r. należy rozpocząć rozruch technologiczny nowo wybudowanej 

oczyszczalni ścieków, 

- najpóźniej na 45 dni przed umownym terminem zakończenia zadania należy 

rozpocząć procedury odbiorowe ze służbami zewnętrznymi np.: Państwowa 

Inspekcja Sanitarna, Państwowa Straż Pożarna, Powiatowy Inspektor Nadzoru 

Budowlanego, Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska, 

 

 

Rozdział 5. Warunki udziału w postępowaniu oraz podstawy 
wykluczenia Wykonawcy. 

 
5.1 O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:  
1) nie podlegają wykluczeniu;  
2) spełniają określone przez Zamawiającego w pkt 5.2 SIWZ warunki udziału w 
postępowaniu  
 
5.2 O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca, który spełnia warunki, 
dotyczące:  
 
1) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, 

o ile wynika to z odrębnych przepisów  
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie 
Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.  

 
2) sytuacji ekonomicznej lub finansowej 
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a) posiada opłaconą polisę lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający,                      
że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej 
(deliktowej i kontraktowej) w zakresie prowadzonej działalności 
gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia z sumą ubezpieczenia 
minimum 4.000.000.00 zł. 

 
3) zdolności technicznej lub zawodowej  
Warunek ten zostanie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że :  
 

a) posiada wiedzę i doświadczenie tj. Wykonawca ubiegający się o udzielenie 
zamówienia publicznego musi wykazać, że wykonał w okresie ostatnich 
pięciu lat przed upływem terminu składania oferty, a jeżeli okres 
prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej 2 roboty 
budowlane odpowiadające swoim rodzajem robotom budowlanym 
stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem jej rodzaju, wartości, daty, 
miejsca wykonania  i podmiotu, na rzecz którego roboty te zostały wykonane 
oraz załączy dowody określające czy te roboty budowlane zostały wykonane 
należycie, w szczególności zgodnie z przepisami prawa budowlanego i 
prawidłowo ukończone.   
 
Uwaga: Przez roboty tożsame i odpowiadające swoim rodzajem robotom 
stanowiącym przedmiot zamówienia zamawiający uzna roboty polegające 
na budowie, rozbudowie lub przebudowie mechaniczno - biologicznej 
oczyszczalni ścieków tj. wykonanie kompletnych reaktorów biologicznych 
wraz z wyposażeniem technologicznym z zastosowaniem technologii osadu 
czynnego w układzie przepływowym ciągłym z pionowymi osadnikami 
wtórnymi, w tym jedna o przepustowości minimum Qdmax = 380 m3/d. o 
wartość 3500 000 zł. każda.  
 

 b) dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia: 
Warunek ten zostanie spełniony jeżeli Wykonawca dysponował będzie co 
najmniej jedną osobą będącą: 

a) Kierownikiem budowy, posiadającym co najmniej od 5 lat uprawnienia 

budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej 

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

wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń lub inne odpowiadające im 

uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów 

(kopię posiadanych uprawnień należy dostarczyć przed podpisaniem Umowy)  

oraz 
Posiada doświadczenie w pełnieniu funkcji kierownika budowy lub kierownika 
robót branży sanitarnej w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu 
składania ofert na co najmniej jednej inwestycji obejmującej: budowę lub/i 
przebudowę lub/i rozbudowę lub/i modernizację oczyszczalni ścieków o 
przepustowości co najmniej 380 m3/d.  

b) Kierownikiem robót budowlanych, posiadającym co najmniej od 5 lat 

uprawnienia do wykonywania samodzielnej funkcji w budownictwie w 

specjalności konstrukcyjno – budowlanej bez ograniczeń, wydane na 

podstawie aktualnie obowiązujących przepisów ustawy Prawo Budowlane lub 

ważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej 

obowiązujących przepisów (kopię posiadanych uprawnień należy dostarczyć 

przed podpisaniem Umowy)  
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oraz  
Posiada doświadczenie w pełnieniu funkcji kierownika budowy lub kierownika 
robót branży konstrukcyjno-budowlanej w okresie ostatnich 5 lat przed 
upływem terminu składania ofert na co najmniej jednej inwestycji obejmującej: 
budowę lub/i przebudowę lub/i rozbudowę lub/i modernizację oczyszczalni 
ścieków o przepustowości co najmniej 380 m3/d. 

c) Kierownikiem robót elektrycznych, posiadającym co najmniej od 5 lat 

uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej 

w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych 

bez ograniczeń lub inne odpowiadające im uprawnienia wydane na podstawie 

obowiązujących przepisów ustawy Prawo Budowlane lub ważne uprawnienia 

budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów (kopię 

posiadanych uprawnień należy dostarczyć przed podpisaniem Umowy)  

oraz  
Posiada doświadczenie w pełnieniu funkcji kierownika robót elektrycznych i 
AKPiA w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert na co 
najmniej jedną inwestycję obejmującą budowę sieci kabli zewnętrznych, 
instalacji technologicznych wewnętrznych lub zewnętrznych, automatyki i 
układów AKPiA podczas budowy lub/i modernizacji lub/i rozbudowy lub/i 
przebudowy oczyszczalni ścieków. 

d) Kierownikiem robót drogowych, posiadającym co najmniej od 5 lat 

uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej 

bez ograniczeń lub inne odpowiadające im uprawnienia wydane na podstawie 

obowiązujących przepisów ustawy Prawo Budowlane lub ważne uprawnienia 

budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów (kopię 

posiadanych uprawnień należy dostarczyć przed podpisaniem Umowy)  

oraz  
Posiada doświadczenie w pełnieniu funkcji kierownika robót branży drogowej 
w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert na co najmniej 
jednej inwestycji obejmującej rozbudowę lub/i przebudowę lub/i budowę drogi 
o wartości nie mniejszej niż 500 000,00 zł każda. 

Uwaga: Zamawiający określając wymogi dla osoby w zakresie posiadanych 
uprawnień budowlanych dopuszcza odpowiadające im ważne uprawnienia 
budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących 
przepisów oraz odpowiadające uprawnienia wydane obywatelom państw 
Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej z 
zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. 
Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 290 z późn. zm.) oraz ustawy   z dnia 
22 grudnia 2015 r. o zasadach uznania kwalifikacji zawodowych nabytych   w 
państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016 r. poz. 65).  

 
 
5.3 Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że wykonawca nie 
posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub 
zawodowych wykonawcy w inne przedsięwzięcie gospodarcze wykonawcy może mieć 
negatywny wpływ na realizację zamówienia. 
 
5.4 Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawcę w stosunku, do 
którego zachodzi którakolwiek z okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 
ustawy.  
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5.5 Dodatkowo zamawiający wykluczy Wykonawcę:  
1) w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w 
postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez 
likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 
1ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. poz. 978, z późn. zm.) lub 
którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł 
układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje 
zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził 
likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo 
upadłościowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 233 z późn. zm.) - art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy.  
 
5.6 Wykluczenie Wykonawcy następuje zgodnie z art.24 ustawy.  
 
5.7 Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16–
20 ustawy lub na podstawie okoliczności wymienionych w pkt 5.5 SIWZ 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. 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.  
 
5.8 Wykonawca nie podlega wykluczeniu jeżeli zamawiający, uwzględniając wagę i 
szczególne okoliczności czynu wykonawcy, uzna za wystarczające dowody przedstawione 
na podstawie pkt 5.7 SIWZ.  
 
5.9 Zamawiający może wykluczyć wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie 
zamówienia. 
 
 

 

Rozdział 6. Informacja dla Wykonawców polegających na 
zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 
22 a ustawy.  

 
6.1 Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w 
stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, 
polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub 
ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim 
stosunków prawnych.  
 
6.2 Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, 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. 6.3 
Zamawiający ocenia, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności 
techniczne lub zawodowe pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków 
udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy 
wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13 –22 ustawy i pkt 5.5 SIWZ.  
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6.4 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.  
 
6.5 Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe podmiotu, na którego zdolnościach polega 
Wykonawca, nie potwierdzają spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w 
postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, zamawiający 
żąda, aby wykonawca w terminie określonym przez zamawiającego:  
1) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub  
2) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże 
zdolności techniczne lub zawodowe, o których mowa w pkt 6.1 SIWZ.  
 
6.6 Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku 
istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się 
na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach 
w oświadczeniach, o których mowa w pkt 10.2 SIWZ (wzory określają załączniki nr 2 i 3 do 
SIWZ).  
 
6.7 Na wezwanie Zamawiającego Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji 
innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy zobowiązany jest do 
przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w pkt 10.6.2 
ppkt 1 SIWZ.  
 
6.8 W celu oceny, czy wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów 
na zasadach określonych w art. 22a ustawy, 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, zamawiający żąda dokumentów, które określają w szczególności:  
 
a) zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu;  
 
b) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu 
zamówienia publicznego;  
c) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego;  
 
d) czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków 
udziału w postępowaniu dotyczących kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje 
roboty budowlane, których wskazane zdolności dotyczą. Powyższe informacje określone w 
lit. a)-d) mogą być zawarte np. w zobowiązaniu innego podmiotu. 
 
 

 

Rozdział 7. Podwykonawcy. 
 
7.1 Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom. 
Jednocześnie Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez 
Wykonawcę kluczowych części zamówienia podwykonawcom.  
 
7.2 Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, 
w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w 
postępowaniu: zamieszcza informacje o podwykonawcach w oświadczeniu, o którym mowa 
w pkt 10.2 ppkt 2 SIWZ.  
 
7.3 Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę części zamówienia, których wykonanie 
zamierza powierzyć podwykonawcom, i podania przez wykonawcę firm podwykonawców. 
Wówczas w/w informacje Wykonawca wskazuje w pkt 9 formularza ofertowego 
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stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ. Jeżeli Wykonawca nie będzie przewidywał przy 
realizacji przedmiotu zamówienia podwykonawców, wówczas nie uzupełnia pkt 9 formularza 
ofertowego stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ.  
 
7.4 W przypadku zamówień na roboty budowlane, zamawiający żąda, aby przed 
przystąpieniem do wykonania zamówienia wykonawca, o ile są już znane, podał nazwy albo 
imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób do kontaktu z nimi, 
zaangażowanych w takie roboty budowlane. Wykonawca zawiadamia zamawiającego o 
wszelkich zmianach danych, o których mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji 
zamówienia, a także przekazuje informacje na temat nowych podwykonawców, którym w 
późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację robót budowlanych.  
 
7.5 Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby 
wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust.1, w celu wykazania 
spełniania warunków udziału w postępowaniu, wykonawca jest obowiązany wykazać 
zamawiającemu, że 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  
 
7.6 Jeżeli powierzenie podwykonawcy wykonania części zamówienia na roboty budowlane 
następuje w trakcie jego realizacji, wykonawca na żądanie zamawiającego przedstawia 
oświadczenie, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy, lub oświadczenia lub dokumenty 
potwierdzające brak podstaw wykluczenia wobec tego podwykonawcy.  
 
7.7 Jeżeli zamawiający stwierdzi, że wobec danego podwykonawcy zachodzą podstawy 
wykluczenia, wykonawca obowiązany jest zastąpić tego podwykonawcę lub zrezygnować z 
powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy.  
 
7.8 Postanowienia pkt 7.6 i 7.7 stosuje się wobec dalszych podwykonawców,  
 
7.9 . Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy z 
odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia. 
 
7.10 Wzór umowy, o którym mowa w Rozdziale 21 niniejszej SIWZ stanowiący załącznik 5 
do SIWZ, określa w szczególności: wymagania dotyczące umowy o podwykonawstwo, 
informacje o umowach o podwykonawstwo oraz zasady zapłaty wynagrodzenia. 
 
 

Rozdział 8. Informacje dla wykonawców wspólnie 
ubiegających się o udzielenie zamówienia. 

 
8.1 Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia (w ramach oferty 
wspólnej w rozumieniu art. 23 ustawy) pod warunkiem, że taka oferta spełniać będzie 
następujące wymagania:  
 
1) Wykonawcy występujący wspólnie są zobowiązani do ustanowienia Pełnomocnika do 
reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w 
postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego;  
 
2) Oryginał pełnomocnictwa lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez 
notariusza powinien być załączony do oferty i zawierać w szczególności wskazanie:  
 
a) postępowania o zamówienie publiczne, którego dotyczy;  
 
b) wszystkich wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia 
wymienionych z nazwy z określeniem adresu siedziby;  
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c) ustanowionego Pełnomocnika oraz zakres jego umocowania;  
 
3) Dokument pełnomocnictwa musi być podpisany przez wszystkich Wykonawców 
ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia. Podpisy muszą być złożone przez 
osoby uprawnione do składania oświadczeń woli wymienione we właściwym rejestrze lub 
ewidencji Wykonawców.  
 
4) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenia, o 
których mowa w pkt 10.2 składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o 
zamówienie osobno. Dokument ten potwierdza spełnianie warunków udziału w postępowaniu 
oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje 
spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.  
 
5) W odniesieniu do warunków określonych w pkt 5.2 SIWZ wymagania te muszą być 
spełnione wspólnie przez wykonawców składających ofertę wspólną (nie musi ich spełniać 
każdy z wykonawców składających ofertę wspólną osobno).  
 
6) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie o 
przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o którym mowa w 
pkt 10.4 SIWZ, składa każdy z Wykonawców osobno w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia 
na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust.5 ustawy.  
 
7) Oświadczenia, formularze, dokumenty sporządzone na załączonych do SIWZ wzorach, 
składa i podpisuje w imieniu wszystkich Wykonawców, Pełnomocnik wpisując w miejscu 
przeznaczonym na podanie nazwy i adresu Wykonawcy, nazwy i adresy wszystkich 
Wykonawców składających ofertę wspólną z zastrzeżeniem ppkt 4) i ppkt 6);  
 
8) Wszystkie kserokopie dokumentów załączone do oferty muszą być opisane „za zgodność 
z oryginałem” i podpisane przez Pełnomocnika;  
 
9) Wszelka korespondencja prowadzona będzie przez Zamawiającego wyłącznie z 
Pełnomocnikiem, którego adres należy wpisać w formularzu ofertowym.  
 
10)Jeżeli oferta Wykonawców występujących wspólnie zostanie wybrana, Zamawiający 
może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy 
regulującej współpracę tych Wykonawców. 
 

Rozdział 9. Wykonawca mający siedzibę i miejsce 
zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 

 

9.1 Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w pkt 10.6.2 ppkt 1 :  
 

1) składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma 
siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: 

a) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne 
lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie 
spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w 
szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub 
rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania 
decyzji właściwego organu, - dokument powinien być wystawiony nie 
wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, 

b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Nie zalega z uiszczaniem 

podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo, że zawarł 

porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z 
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ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane 

prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub 

wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - dokument powinien 

być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania 

ofert, 

 
9.2 Dokumenty, o których mowa w pkt 9.1 ppkt 1, powinny być wystawione nie wcześniej niż 
6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.  
 
9.3 Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce 
zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których 
mowa w pkt 9.1 , zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie 
wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub 
oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed 
organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub 
gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub 
miejsce zamieszkania tej osoby. Postanowienia pkt 9.2 stosuje się odpowiednio  
 
9.4 W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, 
zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym 
wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, 
której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu. 
 

Rozdział 10. Wykaz oświadczeń lub dokumentów 
potwierdzających spełnienie warunków udziału w 
postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia 

 
10.1 Dokumenty oraz oświadczenia wymagane w postępowaniu : Wykonawca zobowiązany 
jest złożyć w terminie wskazanym w pkt 16.1 i formie określonej w Rozdziale 14 SIWZ:  
 
10.1.1 Ofertę składającą się z:  
 

1) wypełnionego formularza ofertowego o treści zgodnej z określoną we wzorze 
stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ,  

2) uproszczonego kosztorysu ofertowego sporządzonego zgodnie z pkt 17.3 SIWZ, 
3) Harmonogram rzeczowo – finansowy (zgodnie ze wzorem stanowiącym 

Załącznik nr 8 do SIWZ) wypełniony w polach zaznaczonych na szaro. 
4) dokumentów i oświadczeń wymienionych w pkt 10.2, 10.3 niniejszej specyfikacji,  
5) oświadczenia Wykonawcy, że wybór złożonej przez Wykonawcę oferty będzie 

prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z 
przepisami o podatku od towarów i usług, o którym mowa w pkt 17.6 – Wykonawca 
składa oświadczenie tylko w przypadku, gdy wybór złożonej przez Niego oferty 
spowoduje powstanie u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z 
przepisami o podatku od towarów i usług.  

 
10.2 Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania 
ofert w formie pisemnej oświadczenie stanowiące wstępne potwierdzenie, że :  
 
1) Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu - z wykorzystaniem wzoru 
określonego w załączniku nr 2 do SIWZ.  
2) Wykonawca / Podmiot(y) na którego(ych) zasoby powołuje się Wykonawca / 
Podwykonawca(cy) nie podlega(ją) wykluczeniu - z wykorzystaniem wzoru określonego w 
załączniku nr 3 do SIWZ.  
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10.3 Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć w przypadku polegania na 
zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, dokument/-y, o którym/-ch mowa w 
Rozdziale 6 w pkt 6.8:  
 
1) dokument, w którym Wykonawca polegający na zdolnościach lub sytuacji innych 
podmiotów udowadnia Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował 
niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności zobowiązanie tych podmiotów do 
oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia,  
 
2) dokument lub dokumenty, które określają w szczególności:  
 
a) zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu;  
 
b) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu 
zamówienia publicznego;  
 
c) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego;  
 
d) czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków 
udziału w postępowaniu dotyczących kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje 
roboty budowlane, których wskazane zdolności dotyczą. Powyższe informacje określone w 
ppkt 2 lit. a)-d) mogą być zawarte np. w zobowiązaniu innego podmiotu.  
 
10.4 Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej zgodnie z art. 24 
ust. 11 ustawy: Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej 
informacji z otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, przekazuje 
zamawiającemu oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej 
samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy - z 
wykorzystaniem wzoru określonego w załączniku nr 6 do SIWZ). W przypadku 
przynależności do tej samej grupy kapitałowej, wykonawca może złożyć wraz z 
oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym 
wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia. 
 
10.5 Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta 
została oceniona najwyżej, do złożenia w wyznaczonym (nie krótszym niż 5 dni) terminie 
aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających okoliczności, o 
których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy.  
 
10.6 Na wezwanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest złożyć następujące o 
świadczenia lub dokumenty:  
 
10.6.1 W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w 
postępowaniu:  
 
1) dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej:  
 
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 
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dokumentów - inne dokumenty - z wykorzystaniem wzoru określonego w załączniku nr 4 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, wykształcenia niezbędnych do wykonania 
zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz 
informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami - z wykorzystaniem wzoru 
określonego w załączniku 4 do SIWZ.  
2) dotyczące sytuacji ekonomicznej i finansowej: 

a) Polisę lub inny dokument potwierdzający że wykonawca jest ubezpieczony od 
odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z 
przedmiotem zmówienia na sumę gwarancyjną 4 000 000 zł.  

 
 
10.6.2 W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w 
postępowaniu:  
 

1) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności 
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w 
celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 
ustawy;  

2) 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 inny dokument potwierdzający, 
że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie 
spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w 
szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie 
na raty zaległych płatności lub wstrzymanie                w całości wykonania decyzji 
właściwego organu; 

3) 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 
ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące 
przed upływem terminu składania ofert lub inny dokument potwierdzający, że 
wykonawca zawarł porozumienie                    z właściwym organem w sprawie spłat 
tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności 
uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych 
płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 

4) wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, 
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. 

 
2) wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach 
określonych w art. 22a ustawy, zobowiązany jest do przedstawienia w odniesieniu do tych 
podmiotów dokumentu wymienionego w pkt 10.6.2 ppkt 1.  
 
10.6.3 W celu potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane odpowiadają 
określonym wymaganiom przez Zamawiającego Wykonawca złoży:  
 
1) oświadczenie, że oferowane roboty budowlane odpowiadają wymaganiom określonym 
przez Zamawiającego - z wykorzystaniem wzoru określonego w załączniku 4 do SIWZ  
 
10.7 Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o 
udzielenie zamówienia, Zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać 



 

 

  

-------------------------------------------- 

Strona 18 

Wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów 
potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu oraz spełniają warunki udziału w 
postępowaniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio 
oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub 
dokumentów.  
 
10.8 Zamawiający, zgodnie z art. 24 aa ustawy, najpierw dokona oceny ofert, a następnie 
zbadania czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza nie 
podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Jeżeli wykonawca, o 
którym mowa w wyżej, uchyla się od zawarcia umowy lub nie wnosi wymaganego 
zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zamawiający może zbadać, czy nie podlega 
wykluczeniu oraz czy spełnia warunki udziału w postępowaniu wykonawca, który złożył 
ofertę najwyżej ocenioną spośród pozostałych ofert.  
 
10.9 Jeżeli wykaz, oświadczenia lub inne złożone przez wykonawcę dokumenty budzą 
wątpliwości zamawiającego, może on zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na 
rzecz którego roboty budowlane, dostawy lub usługi były wykonane, a w przypadku 
świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, o dodatkowe informacje lub dokumenty 
w tym zakresie.  
 
10.10 W przypadku wskazania przez wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów, 
o których mowa w § 2, § 5 i § 7 rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w 
sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. Z 2016 r. poz. 1126) w formie elektronicznej 
pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, 
zamawiający pobiera samodzielnie z tych baz danych wskazane przez wykonawcę 
oświadczenia lub dokumenty. 

 

Rozdział 11. Informacja o sposobie porozumiewania się 
Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania 
oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osób 
uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami. 

11.1 Postępowanie o udzielenie niniejszego zamówienia z zastrzeżeniem wyjątków 
określonych w ustawie, prowadzi się z zachowaniem formy pisemnej.  
 
11.2 Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim.  
 
11.3 Zamawiający wymaga, aby wszelkiego rodzaju oświadczenia, wnioski, zawiadomienia 

oraz informacje itp. (dalej zbiorczo Korespondencja) były kierowane pisemnie na 
adres: 

Urząd Gminy Siemkowice 
Plac XXX lecia PRL 1 
98-354 Siemkowice 

Znak sprawy: IRŚ.271.7.2017 
Tel. / fax 43 841 72 69 

Wykonawcy winni we wszelkich kontaktach z Zamawiającym powoływać się na wyżej 
podany znak sprawy. 

 
11.4 Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się za pośrednictwem 

operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo 
pocztowe (Dz. U. poz. 1529 oraz z 2015 r. poz. 1830), osobiście, za pośrednictwem 
posłańca lub faksu. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, 
wnioski, zawiadomienia oraz informacje za pośrednictwem faksu, każda ze stron na 
żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania  
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11.5 Korespondencję przekazaną Zamawiającemu za pomocą faksu uważa się za złożoną 
w terminie, jeżeli jej treść dotarła do Zamawiającego na adres podany w pkt 11.3 
SIWZ, przed upływem terminu. Tak przekazaną korespondencję faksem Wykonawca 
zobowiązany jest niezwłocznie potwierdzić pisemnie.  

11.6 Oferty muszą być złożone w formie pisemnej.  
 
11.7 Osobą uprawnioną przez Zamawiającego do porozumiewania się z wykonawcami jest: 

Jolanta Sobera – pracownik Wydziału Inwestycji Rolnictwa i ochrony Środowiska. 

 

Rozdział 12.  Wymagania dotyczące Wadium. 
12.1 Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 62 000,00 zł (słownie: 
sześćdziesiąt dwa tysiące złotych 00/100).  
 
12.2 Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert wskazanym w pkt 
16.1 SIWZ.  
 
12.3 Wykonawca może wnieść wadium w jednej lub kilku następujących formach: 
 
1) pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego w Banku Spółdzielczym w 
Warcie O/ Siemkowice: Nr rachunku: 41 9270 1029 0200 0794 2002 0015 z dopiskiem: 
Wadium – „Budowa mechaniczno – biologicznej oczyszczalni ścieków w 
Siemkowicach – Etap I”  
Uwaga: Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej przyjmuje się termin uznania na 
rachunku Zamawiającego.  
 
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 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j. Dz.U. 
z 2014 r. poz. 1804 z zm. oraz z 2015r. poz. 978 i 1240).  
 
12.4 Jeżeli wadium zostanie wniesione w formie, o której mowa w pkt 12.3 ppkt 2-5 wówczas 
Wykonawca złoży oryginał dokumentu wystawiony na rzecz Zamawiającego w siedzibie 
Zamawiającego w Biurze Podawczym (przed upływem terminu określonego w pkt 16.1 
niniejszej SIWZ) w trwale zamkniętym opakowaniu (np. kopercie) opisanym tak jak 
opakowanie z ofertą z dopiskiem „WADIUM”.  
 
Dokument ten musi zachować ważność przez cały okres związania ofertą i umożliwiać 
jednocześnie Zamawiającemu zrealizowanie swojego uprawnienia, nawet jeżeli zdarzenie 
stanowiące podstawę żądania wypłaty wadium zaistnieje w ostatnim dniu terminu związania 
ofertą. W/w dokument musi zawierać w swojej treści oświadczenie poręczyciela lub 
gwaranta, że zobowiązuje się on do nieodwołalnej i bezwarunkowej wypłaty wadium na 
pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego wzywające do zapłaty. Tym samym, wadium 
musi zabezpieczać ofertę przez cały okres terminu związania ofertą w sposób dający 
Zamawiającemu pewność pełnego zaspokojenia jego roszczeń zarówno co do ich 
maksymalnego zakresu, jak również bezwarunkowej i nieodwołalnej ich realizacji na 
pierwsze pisemne żądanie wzywające do zapłaty, w przypadku wystąpienia okoliczności 
ustawowych uprawniających do zatrzymania wadium.  
 
12.5 Jeżeli wadium zostanie wniesione w pieniądzu - przelewem, Wykonawca dołączy do 
oferty kserokopię wpłaty wadium z potwierdzeniem dokonanego przelewu.  
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Na poleceniu przelewu należy wpisać: „Wadium – „Budowa mechaniczno – biologicznej 
oczyszczalni ścieków w Siemkowicach – Etap I ”.  
 
12.6 Zamawiający będzie dokonywał zwrotu lub zatrzymania wadium zgodnie z zasadami 
określonymi w art. 46 ustawy. 
 

Rozdział 13. Termin związania ofertą. 
 
Termin związania ofertą – 30 dni od ostatecznego terminu składania ofert. 

 

Rozdział 14. Opis sposobu przygotowania ofert 
 
14.1 Wykonawcy zobowiązani są zapoznać się dokładnie z informacjami zawartymi w SIWZ 
i przygotować ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w tym dokumencie.  
 
14.2 Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę.  
 
14.3 Oferta oraz wszelkie dokumenty wymagane w niniejszej specyfikacji muszą spełniać 
następujące wymogi:  
 
a) oferta musi zostać sporządzona w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej pod 
rygorem nieważności np. na maszynie do pisania, komputerze lub inną trwałą i czytelną 
techniką. Każdy dokument składający się na ofertę powinien być czytelny,  
 
b) formularz ofertowy i wszystkie załączane dokumenty sporządzone przez Wykonawcę 
(również te złożone na załączonych do SIWZ wzorach) muszą być podpisane; za podpisane 
uznaje się własnoręczny podpis z pieczątką imienną przez osobę(-y) upoważnioną(-e) do 
reprezentowania zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w dokumencie 
rejestrowym lub innym dokumencie, właściwym dla formy organizacyjnej.  
 
c) w przypadku, gdy Wykonawcę lub podmiot o którym mowa w art. 22a ustawy reprezentuje 
pełnomocnik, do oferty musi być załączone pełnomocnictwo określające jego zakres i 
podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy lub tego podmiotu. 
Pełnomocnictwo należy załączyć w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z 
oryginałem przez notariusza,  
 
d) oświadczenia, o których mowa w ustawie, a w szczególności oświadczenia o spełnianiu u 
warunków udziału w postępowaniu i nie podleganiu wykluczeniu wskazane w pkt 10.2 SIWZ, 
a także zobowiązanie podmiotu, o którym mowa w art. 22a ustawy, należy złożyć w formie 
oryginału,  
 
e) oświadczenie Wykonawcy, że wybór złożonej przez Wykonawcę oferty będzie prowadzić 
do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku 
od towarów i usług, o którym mowa w pkt 17.6 – należy złożyć w formie oryginału,  
 
f) oświadczenia, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. 
w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r. poz. 1126) dotyczące wykonawcy i 
innych podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca na zasadach 
określonych w art. 22a ustawy oraz dotyczące podwykonawców, składane są w oryginale,  
 
g) dokumenty, o których mowa w w/w rozporządzeniu, inne niż oświadczenia, o których 
mowa w lit. f, składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem,  
 
h) poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot, 
na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający 
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się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów, 
które każdego z nich dotyczą, lub ich pełnomocnika,  
 
i) poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje w formie pisemnej.  
 
14.4 Ewentualne poprawki w tekście oferty muszą być naniesione w czytelny sposób i 
parafowane przez osobę(-y) podpisującą(-e) ofertę.  
 
14.5 Dokumenty sporządzone w języku obcym, muszą być składane wraz z tłumaczeniem 
na język polski. Tłumaczenie musi być poświadczone przez osobę(-y) upoważnioną(-e) do 
reprezentowania Wykonawcy. Zamawiający może żądać od Wykonawcy przedstawienia 
tłumaczenia na język polski wskazanych przez wykonawcę i pobranych samodzielnie przez 
zamawiającego dokumentów, w przypadku o którym mowa w § 10 ust. 1 rozporządzenia 
Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może 
żądać zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.U. z 2016 
r. poz.1126 ).  
 
14.6 Zaleca się zaparafowanie własnoręcznie przez osobę(-y) podpisującą(-e) ofertę i 
ponumerowanie stron oferty oraz połączenie w sposób trwały wszystkich kart oferty, przy 
czym Wykonawca może nie numerować stron nie zapisanych.  
 
14.7 We wszystkich przypadkach gdzie jest mowa o pieczątkach, Zamawiający dopuszcza 
złożenie czytelnego zapisu o treści pieczęci, np. nazwa (firma), adres lub czytelny podpis w 
przypadku pieczęci imiennej.  
 
14.8 W przypadku gdyby oferta, oświadczenia lub dokumenty zawierały informacje, 
stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej 
konkurencji, Wykonawca winien, nie później niż w terminie składania ofert, w sposób nie 
budzący wątpliwości zastrzec, które informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa oraz 
wykazać, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. 
 
Brak stosownego zastrzeżenia wraz z wykazaniem, iż zastrzeżone informacje stanowią 
tajemnicę przedsiębiorstwa, będzie traktowany jako jednoznaczna zgoda na włączenie 
całości przekazanych dokumentów i danych do dokumentacji postępowania oraz ich 
ujawnienie na zasadach określonych w ustawie. Wykonawca nie może zastrzec informacji 
podawanych podczas otwarcia ofert tj. nazwy (firmy) oraz adresu, a także informacji 
dotyczących ceny i terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności 
zawartych w ofercie (por. art.86 ust. 4 ustawy). Zamawiający zaleca, aby informacje 
zastrzeżone jako tajemnica przedsiębiorstwa były przez wykonawcę złożone w oddzielnym 
opakowaniu (np. kopercie) z oznakowaniem „tajemnica przedsiębiorstwa”, lub spięte 
(zszyte) oddzielnie od pozostałych, jawnych elementów oferty.  
 
14.9 Ofertę należy złożyć w trwale zamkniętym opakowaniu (np. kopercie). Opakowanie 
powinno być oznakowane jako „OFERTA” oraz opatrzone nazwą przedmiotu zamówienia 
oraz pieczęcią firmową Wykonawcy (lub opisem w przypadku jej braku) zawierającą, co 
najmniej jego nazwę, adres, numer telefonu oraz faksu. Opakowanie zawierające ofertę 
powinno być zamknięte i zabezpieczone przed otwarciem, bez uszkodzenia, gwarantujące 
zachowanie poufności jej treści do czasu otwarcia.  
 
14.10 Opakowanie należy zaadresować i opisać według wzoru: 
 

Nadawca: 
Pełna nazwa i dokładny adres Wykonawcy (ulica, numer lokalu, miejscowość, numer 
kodu pocztowego) – (dopuszcza się czytelny odcisk pieczęci). 
 
Adresat: Gmina Siemkowice, Plac XXX lecia PRL 1, 98-354 Siemkowice 
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Oferta na wykonanie Budowa mechaniczno - biologicznej oczyszczalni ścieków w 

Siemkowicach – Etap I 
NIE OTWIERAĆ PRZED TERMINEM OTWARCIA OFERT 

 tj. …….. 
 

 
14.11 W przypadku oferty wspólnej należy na opakowaniu wymienić z nazwy z 
określeniem adresu siedziby – wszystkich Wykonawców składających ofertę wspólną z 
zaznaczaniem Pełnomocnika.  
 
14.12 Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty własne związane z przygotowaniem i 
złożeniem oferty, niezależnie od wyniku postępowania.  
 
14.13 Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do 
złożonej oferty w formie pisemnej przed terminem składania ofert.  
 
14.14 Wprowadzone zmiany muszą być złożone wg takich samych zasad jak złożona 
oferta tj. w odpowiednio oznakowanym opakowaniu (np. kopercie) z dopiskiem „ZMIANA” 
(pozostałe oznakowanie wg pkt 14.11).  
 
14.15 Opakowanie oznakowane dopiskiem „ZMIANA” zostanie otwarte na sesji 
publicznego otwarcia ofert przy otwieraniu oferty wykonawcy, który wprowadził zmiany i 
po stwierdzeniu poprawności procedury dokonania zmian, zostaną dołączone do oferty. 
 
14.16 Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać ofertę 
poprzez złożenie pisemnego powiadomienia (wg takich samych zasad jak wprowadzanie 
zmian) z napisem na opakowaniu (np. kopercie) „WYCOFANIE”.  
 
14.17 Opakowanie oznakowane „WYCOFANIE” będzie otwierane na sesji publicznego 
otwarcia ofert w pierwszej kolejności. Opakowanie z ofertami, których dotyczy wycofanie 
nie będą otwierane.  
 
14.18 W przypadku nieprawidłowego zaadresowania lub zamknięcia opakowania, 
zamawiający nie bierze odpowiedzialności za złe skierowanie przesyłki i jej 
przedterminowe otwarcie. Oferta taka nie weźmie udziału w postępowaniu. 
 

Rozdział 15. Opis sposobu udzielania wyjaśnień oraz 
modyfikacja treści specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia. 

 
15.1 Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji 
istotnych warunków zamówienia. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień 
niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert pod 
warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 
wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa 
wyznaczonego terminu składania ofert.  
 
15.2 Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 
wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt 15.1 niniejszej SIWZ, 
lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić 
wniosek bez rozpoznania.  
 
15.3 Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku o 
wyjaśnienie treści SIWZ, o którym mowa w pkt 15.1 niniejszej SIWZ.  
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15.4 Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekaże wykonawcom, którym 
przekazał specyfikacje istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania; 
treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający zamieści także na stronie internetowej 
http://www.siemkowice.biuletyn.net/ (na której została zamieszczona specyfikacja).  
 
15.5 Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania wszystkich Wykonawców.  
 
15.6 W uzasadnionych przypadkach zamawiający może przed upływem terminu składania 
ofert zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną zmianę treści 
specyfikacji zamawiający udostępnia na stronie internetowej 
http://www.siemkowice.biuletyn.net/ 
 
15.7 Jeżeli w postępowaniu zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia 
prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, zamawiający zamieści ogłoszenie o 
zamianie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych oraz na stronie internetowej 
http://www.siemkowice.biuletyn.net/ 
 
15.8 Jeżeli w wyniku zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia 
nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu jest niezbędny dodatkowy czas 
na wprowadzenie zmian w ofertach, zamawiający przedłuża termin składania ofert i 
informuje o tym wykonawców, którym przekazano specyfikację istotnych warunków 
zamówienia, oraz zamieści ją na stronie internetowej http://www.siemkowice.biuletyn.net/. 
Pkt 15.7 stosuje się odpowiednio. 
 

Rozdział 16. Miejsce i termin składania ofert 
 
16.1 Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w Urząd Gminy Siemkowice, Plac XXX 
lecia PRL 1 (parter) nie później niż do dnia 14.09.2017 r. do godz. 11:00.  
 
16.2 Oferta złożona po terminie zostanie niezwłocznie zwrócona wykonawcy bez otwierania.  
 
16.3 Publiczne otwarcie ofert nastąpi dnia 14.09.2017 r. o godz. 11:30 w siedzibie Urzędu 
Gminy w Siemkowicach, Plac XXX lecia PRL 1, I piętro – pok.21 (sala konferencyjna).  
 
16.4 Niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieszcza na stronie internetowej 
http://www.siemkowice.biuletyn.net/ 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 17. Opis sposobu obliczenia ceny. 
 
17.1 Przed obliczeniem ceny oferty Wykonawca powinien dokładnie i szczegółowo 
zapoznać się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia.  
 
17.2 Wykonawca uwzględniając wszystkie wymogi, o których mowa w niniejszej SIWZ, 
powinien w cenie ofertowej za wykonanie całości przedmiotu zamówienia ująć wszelkie 
koszty związane z wykonywaniem przedmiotu zamówienia, niezbędne dla prawidłowego i 
pełnego wykonania przedmiotu zamówienia. Cena oferty winna być obliczona w oparciu o 
dokumentację projektową w zakresie określonym przedmiarem robót.  
 
17.3 W uproszczonym kosztorysie ofertowym Wykonawca podaje rodzaj i ilość robót, ceny 
netto (bez podatku VAT) kosztorysowanych pozycji robót, łączną cenę netto za wykonanie 
przedmiotu zamówienia. Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić wszystkie roboty objęte 
przedmiarem robót stanowiącym załącznik nr 9 do SIWZ. Wykonawca może dokonać 

http://www.siemkowice.biuletyn.net/
http://www.siemkowice.biuletyn.net/
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wyceny oferty na podstawie obowiązujących katalogów nakładów rzeczowych innych niż w 
przedmiarze robót. Jeżeli Wykonawca w ogóle nie poda podstawy wyceny, Zamawiający 
przyjmie za obowiązujące katalogi nakładów rzeczowych podane w przedmiarze robót. 
 
 
 
17.4 Wykonawca w formularzu ofertowym poda:  
1) cenę brutto (z podatkiem VAT 23 %) za wykonanie całości przedmiotu zamówienia,  
2) cenę netto (bez podatku VAT) za wykonanie całości przedmiotu zamówienia,  
3) bazę cenowo – kosztorysową, na podstawie której wykonawca wyliczył wartość robót 
zawierającą dane dotyczące:  
- roboczogodziny - ………. zł/godz 
- narzutu kosztów ogólnych od robocizny i sprzętu - ………………. %  
- narzutu kosztów zakupu - ………………. %  
- narzutu zysku do robocizny i kosztów ogólnych - ………………. % 
 
17.5 Dla porównania ofert Zamawiający przyjmie:  
 
1) łączną cenę brutto obejmującą podatek od towarów i usług (VAT) za wykonanie całości 
przedmiotu zamówienia wg przypisanej wagi kryterium Ceny tj. 60 % i  
 
2) zadeklarowany okres gwarancji wg przypisanej wagi kryterium 40 % i 
 
 
17.6 Jeżeli Wykonawca złoży 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 dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek 
od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. W 
przypadku gdy wybór złożonej przez Wykonawcę oferty spowoduje powstanie u 
Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług 
Wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty: – oświadczenie, że wybór złożonej przez 
Wykonawcę oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku 
podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług zawierające wskazanie 
nazwy (rodzaju) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do 
powstania obowiązku podatkowego po stronie Zamawiającego oraz ich wartości bez kwoty 
podatku. Niezałączenie do oferty w/w oświadczenia Zamawiający potraktuje jako informację, 
że wybór złożonej przez Wykonawcę oferty nie spowoduje u Zamawiającego obowiązku 
podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług.  
 
17.7 Wszystkie wartości podane w formularzu ofertowym i kosztorysie ofertowym powinny 
być liczone w złotych polskich z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku w rozumieniu 
ustawy z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług (Dz. U. poz. 915) 
oraz ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o denominacji złotego (Dz.U. Nr 84, poz. 386 z późn. zm.).  
 
17.8 Zamawiający nie dopuszcza podawania cen ofertowych w walutach obcych.  
 
17.9 Zamawiający zgodnie z art. 87 ust. 2 ustawy, poprawi w ofercie:  
 
1) oczywiste omyłki pisarskie,  
 
2) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych 
dokonanych poprawek,  
 

3) inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków 
zamówienia niepowodujące istotnych zmian w treści oferty niezwłocznie 
zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona. 
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17.10 Celem rzetelnego przygotowania oferty, zaleca się wykonawcy 
zapoznanie się  z terenem budowy tzn. dokonać wizji lokalnej. Podczas 
wizji lokalnej wykonawca może zapoznać się szczegółowo z całym 
terenem na którym planowana jest realizacja inwestycji drogowych  a w  
przypadku wystąpienia jakichkolwiek wątpliwości wykonawca powinien 
złożyć zapytania do Zamawiającego, które wykluczą ewentualne 
roszczenia w trakcie wykonawstwa robót. 

 
 

Rozdział 18. Opis kryteriów, którymi będzie się kierował przy 
wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i 
sposobu ich oceny. 

 
18.1 Kryteria oceny oferty i znaczenie tych kryteriów: 

 
1. Cena – 60 % 

 
2. Gwarancja jakości – 40 % 

 
18.2 Sposób oceniania ofert:  

 
1. w kryterium cena (C), w którym zamawiającemu zależy, aby Wykonawca 
przedstawił jak najniższy wskaźnik( cena), zostanie zastosowany następujący wzór: 
Liczba zdobytych punktów zdobytych (C)  
C =  Cn/ Cb  x 100 x waga kryterium 60 %  
 Gdzie:  
Cn – cena najniższa wśród ofert nie odrzuconych  
Cb – cena oferty badanej  
100 – wskaźnik stały  
60  – procentowe znaczenie kryterium ceny. 

Liczba punktów, którą można uzyskać w ramach kryterium cena obliczona zostanie przez 
podzielenie ceny najniższej z ofert przez cenę ocenianej oferty i pomnożenie tak otrzymanej 
liczby przez 100 i wagę kryterium, którą ustalono na 60%. 
 

2.Kryterium gwarancji jakości  – znaczenie – 40% 
 

G= (Gb/ Gmax) x 100 pkt x 40% 
 gdzie:  
G – ilość punktów przyznanych wykonawcy w kryterium okres gwarancji  
Gb = (gwarancja w miesiącach) badanej oferty 
Gmax – gwarancja maksymalna  zaoferowana w postępowaniu (60 miesięcy) 

 
Gwarancja na wykonany przedmiot zamówienia będzie oceniana wg skali punktowej od 0 do 
100 pkt z uwzględnieniem wagi procentowej tego kryterium 40 %. Pod uwagę wzięty będzie 
okres udzielonej przez wykonawcę gwarancji, wynikający z formularza ofertowego. W 
przypadku zaoferowania gwarancji przez któregoś z Wykonawców 60 miesięcy (włącznie) i 
powyżej na roboty budowlane wszyscy wykonawcy deklarujący taki okres otrzymają 
maksymalną ilość punktów (100 pkt x waga) za to kryterium natomiast dla pozostałych 
wykonawców dla matematycznych obliczeń będzie brany okres gwarancji 60 miesięcy. 
Wymagany okres gwarancji na wykonane roboty wynosi minimum 36 miesięcy od dnia 
odebrania przez Zamawiającego robót budowlanych. 
 

18.3 Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska łącznie największą liczbę 
punktów (P) wyliczoną zgodnie z poniższym wzorem:  

P = C + G  
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Gdzie: P – łączna liczba punktów oferty ocenianej  

C – liczba punktów uzyskanych w kryterium „Cena”  

G – liczba punktów uzyskanych w kryterium „Okres Gwarancji jakości   

18.4 Oferty będą oceniane w odniesieniu do najkorzystniejszych warunków przedstawionych 
przez Wykonawców w zakresie w/w kryteriów. Oferta wypełniająca w najwyższym 
stopniu wymagania określone w powyższych kryteriach otrzyma maksymalną liczbę 
punktów. Pozostałym Wykonawcom, spełniającym wymagania kryterialne przypisana 
zostanie odpowiednio mniejsza (proporcjonalnie mniejsza) liczba punktów.  

 

18.5 Zamawiający zastosuje zaokrąglanie każdego wyniku do dwóch miejsc po przecinku. 

 

 

Rozdział 19. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać 
dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie 
zamówienia publicznego. 

 
19.1 Wybranemu Wykonawcy, Zamawiający określi miejsce i termin podpisania umowy. 
Termin zawarcia umowy może ulec zmianie w przypadku skorzystania przez któregoś z 
Wykonawców ze środków ochrony prawnej. O nowym terminie zawarcia umowy 
wybrany Wykonawca zostanie poinformowany pisemnie.  
 
19.2 Osoby reprezentujące Wykonawcę przy podpisywaniu umowy powinny posiadać ze 
sobą dokumenty potwierdzające ich umocowanie do podpisania umowy, o ile 
umocowanie to nie będzie wynikać z dokumentów załączonych do oferty.  
 
19.3 Wraz z pismem informującym o miejscu i terminie podpisania umowy Zamawiający 
przekaże Wykonawcy szczegółowe informacje na temat wymaganego zabezpieczenia 
należytego wykonania umowy, w tym wysokość kwot oraz terminy ich trwania. 

 

Rozdział 20. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego 
wykonania umowy. 
 
20.1 Zamawiający żąda zabezpieczenia należytego wykonania umowy (zwanego dalej 
„Zabezpieczeniem”) na pokrycie roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego 
wykonania umowy oraz roszczeń z tytułu rękojmi za wady.  
 
20.2 Zabezpieczenie ustala się w wysokości 10 % ceny całkowitej podanej w ofercie.  
 
20.3 Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia Zabezpieczenia przed podpisaniem 
umowy  
Dokumenty potwierdzające wniesienie zabezpieczenia należy złożyć przed podpisaniem 
umowy u Zamawiającego.  
 
20.4 Zabezpieczenie może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach:  
 
1) pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego w Banku Spółdzielczym  
w Warcie Oddział Siemkowice: Nr rachunku: 41 9270 1029 0200 0794 2002 0015  
z dopiskiem: „Budowa mechaniczno – biologicznej oczyszczalni ścieków  
w Siemkowicach – Etap I. ”  
 
Uwaga: Za termin wniesienia zabezpieczenia w formie pieniężnej przyjmuje się termin 
uznania na rachunku Zamawiającego.  
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2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – 
kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem 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 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.  
 
20.5 Jeżeli Zabezpieczenie będzie wnoszone w formie, o której mowa w pkt 20.4 ppkt 2 – 5 
wówczas Wykonawca przed podpisaniem umowy złoży Zamawiającemu oryginał dokumentu 
wystawiony na rzecz Zamawiającego.  
 
Dokument ten musi zawierać w swojej treści zobowiązanie gwaranta (banku, instytucji 
ubezpieczeniowej) do nieodwołalnej i bezwarunkowej wypłaty należności, do których 
zobowiązany jest z tytułu zabezpieczenia należytego wykonania umowy przez Wykonawcę 
na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego wzywające do zapłaty.  
 
Gwarancja jest bezwarunkowa, gdy wypłata z gwarancji uzależniona jest jedynie od złożenia 
gwarantowi przez beneficjenta żądania zapłaty w formie określonej w gwarancji oraz 
oświadczenia, iż osoba za którą gwarant udzielił gwarancji, nie wywiązała się z zobowiązań 
wobec beneficjenta. Natomiast, gdy gwarancja zawiera klauzulę „zobowiązujemy się 
bezwarunkowo do zapłaty” oraz wskazane są, poza oświadczeniem beneficjenta, dodatkowe 
dokumenty, gwarancję taką uznaje się za bezwarunkową, tylko jeżeli złożenie tych 
dokumentów nie stanowi warunku, od którego gwarant uzależnia zapłatę, ale jedynie 
traktowane są jako dokumenty informacyjne. Wniesienie zabezpieczenia w formach 
określonych w art. 148 ust. 1 pkt. 2-5 (innych niż pieniądzu) powinno umożliwić realizację 
gwarantowanych w prawie zamówień publicznych uprawnień zamawiającego, tak samo jak 
wniesienie zabezpieczenia w pieniądzu.  
 
20.6 W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu wykonawca może wyrazić zgodę na 
zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia.  
 
20.7 Zwrot Zabezpieczenia odbędzie się w następujący sposób:  
 
1) Zamawiający zwróci zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i 
uznania przez zamawiającego za należycie wykonane, 
 
2) Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady wynosi 30 % 
wysokości zabezpieczenia i zostanie zwrócona nie później niż w 15 dniu po upływie okresu 
rękojmi za wady.  
 
W zależności od formy wniesienia zabezpieczenia stosowne zapisy zostaną wprowadzone 
do umowy. 

Rozdział 21. Istotne dla stron postanowienia umowy. 
 
21.1 Wszystkie istotne postanowienia umowy zawarte zostały we wzorze umowy 
stanowiącym załączniku nr 5 do niniejszej SIWZ.  
 
21.2 Wykonawca akceptuje treść wzoru umowy na wykonanie przedmiotu 
zamówienia, stanowiący załącznik do niniejszej SIWZ, oświadczeniem zawartym w 
treści formularza ofertowego. Postanowienia umowy ustalone we wzorze nie 
podlegają zmianie przez Wykonawcę. Przyjęcie przez Wykonawcę postanowień 
wzoru umowy stanowi jeden z warunków ważności oferty.  
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21.3 Zamawiający zastrzega możliwość zmiany umowy, w tym istotnej zmiany 
umowy . Zmiany do umowy zostały przewidziane we wzorze umowy stanowiącym 
załącznik nr 5 do niniejszej SIWZ, określającym ich zakres, charakter oraz warunki 
wprowadzenie zmian. Ponadto zmiana umowy może nastąpić także w innych 
przypadkach wymienionych w art. 144 ustawy. 
 

Rozdział 22. Pouczenie o środkach ochrony prawnej 
przysługujących wykonawcy w toku postępowania o udzielenie 
zamówienia. 

22.1 Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu 
danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez 
Zamawiającego przepisów ustawy – Prawo zamówień publicznych przysługują środki 
ochrony prawnej określone w Dziale VI ustawy.  

22.2 Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę organizacji 
uprawnionych do wnoszenia środków ochrony prawnej, prowadzoną przez Prezesa 
Urzędu Zamówień Publicznych.  

22.3 Zasady wnoszenie środków ochrony prawnej zostały określone w Dziale VI ustawy. 

 
Rozdział 23. Opis części zamówienia, jeżeli zamawiający dopuszcza składanie 
ofert częściowych. 
 
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 
 
Rozdział 24. Maksymalna liczba wykonawców, z którymi zamawiający zawrze 
umowę ramową, jeżeli Zamawiający przewiduje zawarcie umowy ramowej 
 
Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 
Rozdział 25. Informacja o przewidywanych zamówieniach, o których mowa w 
art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy 
 

Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień dodatkowych.  

Rozdział 26. Opis sposobu przedstawienia ofert wariantowych oraz minimalne 
warunki jakim muszą odpowiadać oferty wariantowe wraz z wybranymi 
kryteriami oceny jeżeli zamawiający wymaga lub dopuszcza ich składanie. 
 

Zamawiający nie dopuszcza ofert wariantowych.  
 

Rozdział 27. Informacje dotyczące możliwości udzielenia zaliczek na poczet 
wykonania zamówienia. 
 

Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia. 
 

Rozdział 28. Adres poczty elektronicznej lub strony internetowej 
zamawiającego. 
 

Zamawiający nie dopuszcza porozumiewania się środkami komunikacji elektronicznej w 
rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 
2013 r. poz. 1422, z 2015 r. poz. 1844 oraz z 2016 r. poz. 147 i 615).  
Stronia internetowa Zamawiającego: http://www.siemkowice.biuletyn.net/.  
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Rozdział 29. Informacje dotyczące walut obcych w jakich mogą być 
prowadzone rozliczenia między zamawiającym a wykonawcą, jeżeli 
zamawiający przewiduje rozliczenia w walutach obcych. 
 
Wszelkie rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone wyłącznie z 
złotych polskich.       
Rozdział 30. Postanowienia dotyczące aukcji elektronicznej. 
 

Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji 
elektronicznej. 

Rozdział 31. Wysokość zwrotu kosztów udziału w postępowaniu, jeżeli 
zamawiający przewiduje ich zwrot. 
 

Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.   

Rozdział 32. Wykaz załączników. 
 

nr 1 - druk formularza ofertowego,  
nr 2 - druk oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu,  
nr 3 - druk oświadczenia o braku podstaw wykluczenia,  
nr 4 – Wykaz robót i wykaz osób. 
nr 5 - wzór umowy,  
nr 6 - druk oświadczenia o braku przynależności albo przynależności do tej samej grupy 
kapitałowej,  
nr 7 - Projekt budowlany. 
nr 8 – Harmonogram realizacji inwestycji; Harmonogram rzeczowo – finansowy;  
nr 9 - przedmiary robót,  
nr 10 - Szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót 
nr 11 –Decyzja udzielająca pozwolenia na budowę oraz zatwierdzająca projekt budowlany; 
nr 12 - Opis i wykaz wymaganych parametrów urządzeń i materiałów równoważnych; 
nr 12 a – Tabela elementów użytych do realizacji przedmiotu zamówienia; 
 
ZATWIERDZAM: 
Siemkowice, dnia 28 sierpnia 2017 r. 

     WÓJT 
Gminy Siemkowice 

/-/ 
    Zofia Kotynia  
                 


