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ROZDZIAŁ 1. Nazwa oraz adres zamawiającego

Nazwa: Gmina Siemkowice
Adres: Plac Wolności 1, 98-354 Siemkowice
Telefon/fax: 43 841 72 69
e-mail: ug.siemkowice@post.pl
adres www: siemkowice.biuletyn.net
ROZDZIAŁ 2. Tryb udzielenia zamówienia
Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie
art. 10 ust. 1 oraz art. 39 - 46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z
2018 r. poz. 1986 z późn. zm.), zwanej dalej ,,ustawą PZP”.
ROZDZIAŁ 3. Opis przedmiotu zamówienia
3.1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania polegającego na budowie kanalizacji sanitarnej
w gminie Siemkowice. Zakres robót ww. zadania w 2019 roku obejmuje budowę sieci kanalizacji
sanitarnej wraz z przykanalikami do granicy działek w ulicach w miejscowości Siemkowice: ul. Szkolna,
ul. Przedszkolna, ul. Widawska.
3.2. Zakres robót obejmować będzie w szczególności:
a) Wykonanie sieci kanalizacji grawitacyjnej o łącznej długości ok. 1144 mb z rur PVC o średnicy
Ø200,
b) Wykonanie przykanalików od sieci głównej do granicy działki o łącznej długości ok. 357 mb
z rur PVC o średnicy Ø160,
c) Wykonanie odtworzenia nawierzchni drogowych.
3.3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla robót budowlanych zgodnie z art. 31 ust 1 ustawy Prawo
zamówień publicznych opisany został za pomocą dokumentacji projektowej oraz specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych. Dokumenty te stanowią załączniki do niniejszej
SIWZ.
3.4. Kod i nazwa dotyczący przedmiotu zamówienia określony we wspólnym Słowniku Zamówienia (CPV)
- 45231300-8 – Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania
ścieków
- 45111000-8 – Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
- 45232410-9 – Roboty w zakresie kanalizacji ściekowej
- 45233142-6 – Roboty w zakresie naprawy dróg
- 45233000-9 – Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania
nawierzchni autostrad, dróg;
- 45236000-0 – Wyrównywanie teren
3.5. Roboty należy wykonać zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane, dokumentacją
techniczno – budowlaną, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych,
pozwoleniem budowlanym, sztuką budowlaną, wszelkimi niezbędnymi przepisami, obowiązującymi
normami oraz zasadami współczesnej wiedzy technicznej zapewniając bezpieczne i higieniczne warunki
pracy.
3.6. Wykonawcy są odpowiedzialni za staranne zaznajomienie się ze SIWZ wraz z jej dodatkami, w tym
również z przedmiarem robót, pozwoleniem budowlanym, dokumentacją techniczno – budowlaną,
specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych, wszelkimi zmianami do SIWZ
sporządzonymi w okresie przetargowym oraz za uzyskanie wiarygodnych informacji dotyczących
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poszczególnych warunków i obowiązków, które mogą w jakikolwiek sposób oddziaływać na sumę czy
istotę oferty lub na wykonanie robót – wskazana wizja lokalna w terenie inwestycji.
3.7. Wykonawca zobowiązany jest we własnym zakresie i na własny koszt zabezpieczyć odpowiedni sprzęt
i materiał do wykonania przedmiotu zamówienia.
3.8. Miejsce realizacji zamówienia: Siemkowice ul. Przedszkolna, ul. Szkolna, ul. Widawska.
3.9. Wymagany przez Zamawiającego min. okres gwarancji – 36 miesięcy. Oferta Wykonawcy, który
zaproponuje okres gwarancji krótszy niż 36 miesięcy, zostanie odrzucona jako niezgodna ze SIWZ.
3.10. Zamawiający działając na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy 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.)
3.11. 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 opisanych w Projekcie budowlanym, przedmiarze robót, w Szczegółowej Specyfikacji
Technicznej Wykonania i Odbioru Robót, tj. wykonującego czynności bezpośrednio związane w
wykonywaniem robót, 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 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.
ROZDZIAŁ 4. Termin wykonania zamówienia
Termin realizacji zamówienia: do 18 listopada 2019 r.
ROZDZIAŁ 5. Podstawy wykluczenia
5.1. 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.
5.2. Z postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający wykluczy również Wykonawców, zgodnie
z art. 24 ust. 5 pkt 1 i 8 ustawy PZP:
- 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. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo
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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.);
- który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne
lub zdrowotne, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych, z
wyjątkiem przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 15 ustawy PZP, chyba że wykonawca dokonał
płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z
odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności.
5.3. Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego.
5.4. 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 5.2 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.
5.5. Wykonawca nie podlega wykluczeniu jeżeli zamawiający, uwzględniając wagę i szczególne
okoliczności czynu wykonawcy, uzna za wystarczające dowody przedstawione na podstawie pkt 5.4
SIWZ.
ROZDZIAŁ 6. Warunki udziału w postępowaniu
6.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
- nie podlegają wykluczeniu;
- spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu.
6.2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełnią warunki udziału określone
przepisami art. 22 ust. 1b ustawy PZP, dotyczące:
Kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej:
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Warunek oceniany na podstawie
złożonego oświadczenia.
Sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
- 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
3.000.000.00 zł.
Zdolności technicznej lub zawodowej:
Warunek ten zostanie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że :
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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 wykonanie budowy, przebudowy lub rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej.
b) dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tj. co najmniej:
- osobą/osobami posiadającą/posiadającymi uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w
specjalności:
a) kierownikiem budowy posiadającym uprawnienia budowlane, które upoważniają do kierowania
robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń,
b) kierownikiem robót posiadającym uprawnienia budowlane, które upoważniają do kierowania
robotami budowlanymi w specjalności inżynieryjnej drogowej bez ograniczeń,
c) kierownikiem robót posiadającym uprawnienia budowlane, które upoważniają do kierowania
robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń
elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń.
Zamawiający dopuszcza możliwość łączenia funkcji osób zdolnych do wykonania zamówienia.
- osobą/osobami posiadającą/posiadającymi uprawnienia geodety uprawnionego do geodezyjnych
pomiarów sytuacyjno - wysokościowych,
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).
6.3. Zgodnie z art. 22a ustawy PZP, Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału
w postępowaniu, w stosownych sytuacjach polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub
sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących
go z nim stosunków prawnych.
6.4. 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. 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.
6.5. 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 zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu
podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 i ust. 5 ustawy PZP.
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6.6. 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.
6.7. 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:
- zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub
- zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności
techniczne lub zawodowe, o których mowa w pkt 6.3 SIWZ.
6.8. 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 SIWZ (wzory określają załączniki nr 2 i 3 do SIWZ).
6.9. 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 rozdziale VII SIWZ.
6.10. 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.
6.11. Zgodnie z art. 24aa ustawy PZP Zamawiający najpierw dokona oceny złożonych ofert, a następnie
zbada czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu
oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Wykonawca, którego oferta zostanie oceniona jako
najkorzystniejsza, zostanie wezwany do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni terminie,
dokumentów wymienionych w rozdziale 7 SIWZ.
ROZDZIAŁ 7. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnienie warunków udziału
w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia
7.1. Na ofertę składają się następujące dokumenty i załączniki:
a) Formularz ofertowy - wypełniony i podpisany przez Wykonawcę, wg wzoru stanowiącego
załącznik nr 1 do niniejszej specyfikacji,
b) Uproszczony kosztorys ofertowy,
c) Oświadczenia, o których mowa w pkt 7.2. aktualne na dzień składania ofert,
d) Pełnomocnictwa osób podpisujących ofertę do podejmowania zobowiązań w imieniu firmy
składającej ofertę, o ile nie wynikają z przepisów prawa lub innych dokumentów, jeżeli jest
wymagane. Pełnomocnictwo należy złożyć w formie oryginału bądź kopi potwierdzonej notarialnie.
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7.2. Wykaz oświadczeń składanych przez wykonawcę w celu wstępnego potwierdzenia, że nie podlega
on wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu (do oferty – składają wszyscy
Wykonawcy):
a) oświadczenie składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamówień publicznych, dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu, wg wzoru
stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszej specyfikacji,
b) oświadczenie wykonawcy składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych, dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania, wg wzoru
stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszej specyfikacji.
7.3. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, składanych przez Wykonawcę w postępowaniu na wezwanie
Zamawiającego w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy PZP (dot.
oferty najwyżej ocenionej):
1) w celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu:
a) dotyczących kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej
– nie dotyczy,
b) dotyczących sytuacji finansowej lub ekonomicznej:
- dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej
(deliktowej i kontraktowej) w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej
z przedmiotem zamówienia z sumą ubezpieczenia minimum 3.000.000.00 zł.
c) dotyczących zdolności technicznej i zawodowej:
- wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem
terminu składania oferty, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co
najmniej 2 robót budowlanych odpowiadających 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 wykonanie budowy,
przebudowy lub rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej.
- wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego w
szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na
temat kwalifikacji zawodowych, uprawnień niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego
(zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej specyfikacji?
2) w zakresie braku podstaw do wykluczenia:
a) zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie
zalega z opłacaniem podatków, wystawione 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,
b) zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub
Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo inny dokument potwierdzający, że Wykonawca
nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawione 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
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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.
c) odpis z właściwego rejestru lub z CEIDG, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub
ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy
Pzp,
7.4. Wykonawca zamieszkały poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:
1) Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 7.3.2, składa dokument lub dokumenty
wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające
odpowiednio, że: 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 – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem
terminu składania ofert..
2) 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 7.3.2., 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.
7.5. W przypadku korzystania przez Wykonawcę ze zdolności technicznych lub sytuacji ekonomicznej
innych podmiotów:
1) 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 - wg wzoru stanowiącego
załącznik nr 5 do niniejszej specyfikacji.
2) 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 7.2.
3) Zamawiający żąda od Wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów
na zasadach określonych w art. 22a ustawy PZP, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów
dokumentów wymienionych w pkt 7.3.
7.6. Inne dokumenty składane przez Wykonawcę w postępowaniu:
1) Oświadczenie wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy
kapitałowej (w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów
– złożone w terminie 3 dni od zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie internetowej
informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy PZP (wraz ze złożeniem oświadczenia,
Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do
zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia) - wg wzoru stanowiącego
załącznik nr 6 do niniejszej specyfikacji.
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7.7. Wymagania w stosunku do podmiotów występujących wspólnie:
1) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
2) W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia, Wykonawcy ustanawiają
pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i
zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
3) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienia przez Wykonawców, oświadczenia, o których
mowa w pkt 7 składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty
te potwierdzają 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.
4) Każdy z Wykonawców wchodzących w skład konsorcjum składa oddzielnie dokumenty
i oświadczenie wymienione w pkt 7.
5) Warunki dotyczące kompetencji, sytuacji ekonomicznej lub finansowej i zdolności technicznej lub
zawodowej badane będą łącznie - dokumenty określone w pkt. 7 winien złożyć co najmniej jeden z
Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
7.8. Postanowienia dotyczące składanych dokumentów
1) Oświadczenia dotyczące Wykonawcy i innych podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji
polega Wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy PZP oraz dotyczące
podwykonawców, składane są w oryginale.
2) Dokumenty inne niż oświadczenia, składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z
oryginałem.
3) 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.
4) Oferta, składane dokumenty oraz oświadczenia podpisane przez upoważnionego przedstawiciela
Wykonawcy wymagają załączenia właściwego pełnomocnictwa lub umocowania prawnego.
5) Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski,
poświadczonym przez Wykonawcę.
6) Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii
dokumentów wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości
co do jej prawdziwości.
7) W przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów, o których
mowa w pkt 7.3.2. w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi
ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, Zamawiający pobierze samodzielnie z tych baz danych
wskazane przez Wykonawcę oświadczenia lub dokumenty.
7.9. Postanowienia dotyczące podwykonawstwa
1) Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom.
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 rozdziale VII SIWZ.
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 formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ.
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
Strona | 10

„Budowa kanalizacji sanitarnej w gminie Siemkowice”

5)

6)

7)

8)
9)

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.
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.
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.
Jeżeli zamawiający stwierdzi, że wobec danego podwykonawcy zachodzą podstawy wykluczenia,
wykonawca obowiązany jest zastąpić tego podwykonawcę lub zrezygnować z powierzenia
wykonania części zamówienia podwykonawcy.
Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy
z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia.
Wzór umowy stanowiący załącznik 5 do SIWZ, określa w szczególności: wymagania dotyczące
umowy o podwykonawstwo, informacje o umowach o podwykonawstwo oraz zasady zapłaty
wynagrodzenia.

ROZDZIAŁ 8. Informacja o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcą oraz
przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania
się z Wykonawcami.
8.1. Postępowanie o udzielenie zamówienia z zastrzeżeniem wyjątków określonych w ustawie prowadzi się
z zachowaniem formy pisemnej. Wszelką korespondencję do Zamawiającego związaną z niniejszy
postępowaniem, należy kierować na adres: Urząd Gminy Siemkowice, Plac Wolności 1, 98-354
Siemkowice, fax 43 841 72 69, e-mail: ug.siemkowice@post.pl
8.2. Wszelkie wnioski i zawiadomienia Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie lub drogą
elektroniczną. Pytania muszą być skierowane na adres Zamawiającego podany w rozdziale 1 niniejszej
SIWZ. Każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt otrzymania wniosków,
zawiadomień oraz innych informacji przekazanych za pomocą poczty elektronicznej. W przypadku
braku potwierdzenia otrzymania wiadomości przez Wykonawcę, Zamawiający uzna, że pismo wysłane
przez Zamawiającego na adres poczty elektronicznej podany przez Wykonawcę w formularzu
ofertowym zostało mu doręczone w sposób umożliwiający zapoznanie się z treścią pisma.
8.3. Osobą ze strony Zamawiającego upoważnioną do kontaktowania się z Wykonawcami są:
Tadeusz Ślusarek – p.o. Kierownika Referatu Inwestycji, Rolnictwa i Ochrony Środowiska
8.4. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści niniejszej specyfikacji istotnych
warunków zamówienia. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie wszystkim Wykonawcom,
którym przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia nie później niż na 2 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. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekaże Wykonawcom, którym
przekazał
SIWZ,
bez
ujawniania
źródła
zapytania,
oraz
zamieści
na
stronie
www.siemkowice.biuletyn.net
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8.5. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert
zmodyfikować treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Wprowadzone w ten sposób
modyfikacje, uzupełnienia i ustalenia lub zmiany, w tym zmiany terminów, przekazane zostaną
wszystkim Wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia oraz
zamieszczone zostaną na stronie internetowej www.siemkowice.biuletyn.net. Wszelkie modyfikacje,
uzupełnienia i ustalenia oraz zmiany, w tym zmiany terminów, jak również pytania Wykonawców wraz
z wyjaśnieniami stają się integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będą wiążące
przy składaniu ofert.
8.6. Zamawiający nie przewiduje zorganizowania zebrania z Wykonawcami.
ROZDZIAŁ 9. Wymagania dotyczące wadium
9.1. Wykonawca jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości 30 000,00 PLN (słownie: trzydzieści
tysięcy złotych 00/100)
9.2. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach:
a) pieniądzu; (wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na następujący rachunek
bankowy Zamawiającego: 41 9270 1029 0200 0794 2002 0015 z adnotacją : Wadium – Budowa
kanalizacji sanitarnej w gminie Siemkowice.
Zaleca się dołączenie do oferty kserokopii dokumentu potwierdzającego dokonanie przelewu.
b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym,
że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem 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 2018 r. poz.
110 ze zm.)
9.3. Za skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu, zamawiający uzna wadium, które znajdzie się na
rachunku bankowym zamawiającego w terminie: do dnia i godziny składania ofert.
9.4. W przypadku wnoszenia wadium w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej, gwarancja musi
być gwarancją nieodwołalną, bezwarunkową i płatną na pierwsze pisemne żądanie zamawiającego,
sporządzoną zgodnie z obowiązującymi przepisami i powinna zawierać następujące elementy:
a) nazwę dającego zlecenie (wykonawcy), beneficjenta gwarancji (zamawiającego), gwaranta (banku
lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib,
b) kwotę gwarancji,
c) termin ważności gwarancji w formule: „od dnia …….do dnia ………”,
d) zobowiązanie gwaranta do zapłacenia kwoty gwarancji na pierwsze żądanie zamawiającego w
sytuacjach określonych w art. 46 ust. 4a oraz ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamówień publicznych.
9.5. W przypadku wnoszenia wadium w formie innej niż pieniężna, zamawiający wymaga oryginału
dokumentu wadialnego (gwarancji lub poręczenia). Wadium musi zabezpieczać ofertę przez cały okres
związania ofertą, począwszy od dnia, w którym upływa termin składania ofert.
9.6. Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty
najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została
wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem przypadku określonego w art. 46 ust. 4a ustawy.
9.7. Zamawiający zwraca wadium wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza
niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego.
9.8. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed
upływem terminu składania ofert.
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9.9. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium na
podstawie 46 ust. 1 ustawy, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana
jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez zamawiającego.
9.10. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie,
o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń
lub dokumentów, potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, oświadczenia,
o którym mowa w art. 25a ust. 1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której
mowa w art. 87 ust. 2 pkt. 3 ustawy, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez
wykonawcę jako najkorzystniejszej.
9.11. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została
wybrana:
a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w
ofercie,
b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy,
c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po
stronie wykonawcy.
9.12. Zasady wnoszenia wadium określone w niniejszym Rozdziale dotyczą również przedłużania
ważności wadium oraz wnoszenia nowego wadium w przypadkach określonych w ustawie.
ROZDZIAŁ 10. Termin związania ofertą
10.1. Składający ofertę pozostaje nią związany przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna
się wraz z upływem terminu składania ofert.
10.2. W uzasadnionych przypadkach, na co najmniej 3 dni przed upływem terminu związania ofertą
Zamawiający może tylko raz zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego
terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.
10.3. Wykonawca może przedłużyć termin związania ofertą samodzielnie, zawiadamiając o tym
Zamawiającego.
ROZDZIAŁ 11. Opis sposobu przygotowania ofert
11.1. Wykonawca może złożyć jedną ofertę, w formie pisemnej, w języku polskim, pismem czytelnym.
11.2. Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę.
11.3. Treść oferty musi odpowiadać treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
11.4. Oferta oraz wymagane oświadczenia składane wraz z ofertą wymagają podpisu osób uprawnionych do
reprezentowania firmy w obrocie gospodarczym, zgodnie z aktem rejestracyjnym oraz przepisami
prawa.
11.5. Oferta podpisana przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy wymaga załączenia właściwego
pełnomocnictwa.
11.6. Oferta powinna zawierać wszystkie wymagane oświadczenia i załączniki, o których mowa w treści
niniejszej specyfikacji.
11.7. Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby/osób podpisującej
ofertę.
11.8. Wszystkie strony oferty powinny być spięte w sposób trwały, zapobiegający możliwości dekompletacji
zawartości oferty.
11.9. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, zapieczętowanej w sposób gwarantujący zachowanie w
poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert. Kopertę należy
oznakować w następujący sposób:
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<Nazwa Wykonawcy i jego adres >
Gmina Siemkowice
Plac Wolności 1
98-354 Siemkowice
Oferta na wykonanie zadania :
„Budowa kanalizacji sanitarnej w gminie Siemkowice”
Nie otwierać przed dniem 24.07.2019 r. godz. 1010

11.10. Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę.
11.11. W przypadku, kiedy ofertę składa kilka podmiotów, oferta tych Wykonawców musi spełniać
następujące warunki:
a) Wypełniając formularz ofertowy, jak również inne dokumenty powołujące się na Wykonawcę, w
miejscu np. „nazwa i adres Wykonawcy” należy wpisać dane dotyczące konsorcjum, a nie
pełnomocnika konsorcjum,
b) Oferta musi być podpisana w taki sposób by prawnie zobowiązywała wszystkich Wykonawców
występujących wspólnie. Winna być podpisana przez każdego z Wykonawców występujących
wspólnie lub upoważnionego przedstawiciela / partnera wiodącego,
c) Upoważnienie do pełnienia funkcji przedstawiciela / partnera wiodącego wymaga podpisu prawnie
upoważnionych przedstawicieli każdego z Wykonawców występujących wspólnie/ partnerów –
należy załączyć do oferty,
d) Przedstawiciel/wiodący partner winien być upoważniony do reprezentowania Wykonawców w
postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy
w sprawie zamówienia publicznego.
e) Podmioty występujące wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub
nienależyte wykonanie zobowiązań. W przypadku wyboru oferty Wykonawców występujących
wspólnie Zamawiający przed podpisaniem umowy będzie mógł żądać umowy regulującej
współpracę podmiotów występujących wspólnie. Termin, na jaki została zawarta umowa
Wykonawców nie może być krótszy od terminu określonego na wykonanie zamówienia.
f) Wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z przedstawicielem /
partnerem wiodącym.
ROZDZIAŁ 12. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert
12.1. Ofertę w zamkniętej kopercie, opatrzonej napisami jak w rozdziale 11 niniejszej specyfikacji, należy
złożyć w siedzibie Zamawiającego: Urząd Gminy Siemkowice, Plac Wolności 1, 98-354 Siemkowice
- sekretariat nie później niż do 24.07.2019 r. do godz. 10:00
12.2. Otwarcie ofert nastąpi w Urzędzie Gminy w Siemkowicach, Plac Wolności 1, 98-354 Siemkowice
– pokój nr 22 sala konferencyjna w dniu 24.07.2019 r. o godz. 10:10.
12.3. Otwarcie ofert jest jawne. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę jaką zamierza
przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
12.4. 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.
12.5. Zamawiający niezwłocznie zwróci oferty, które zostały złożone po terminie.
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12.6. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej informacje
dotyczące:
a) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;
b) firm oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;
c) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w
ofertach.
ROZDZIAŁ 13. Opis sposobu obliczania ceny
13.1. Cena oferty musi być wyrażona w PLN (z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku). Cena musi
uwzględniać wszystkie wymagania SIWZ oraz obejmować wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca
z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia.
13.2. Wykonawca określi cenę oferty brutto, która stanowić będzie wynagrodzenie kosztorysowe za
realizację całego przedmiotu zamówienia, podając ją w zapisie liczbowym i słownym.
13.3. Zamawiający poprawi omyłki rachunkowe w obliczaniu ceny w sposób określony w art. 87 ust. 2 pkt
2 ustawy PZP.
13.4. Jeżeli zostanie złożona oferta, której wybór prowadzić będzie do powstania obowiązku podatkowego
po stronie Zamawiającego, w celu oceny takiej oferty Zamawiający doliczy do podanej w niej ceny
podatek od towarów i usług, który miałby odprowadzić zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Wykonawca składając ofertę, informuje Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do
powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego.
13.5. Podstawą obliczenia ceny są przedmiary robót oraz dokumentacja projektowa wraz ze szczegółowymi
specyfikacjami technicznymi, które stanowią załączniki do niniejszej SIWZ. Cena oferty zostanie
wyliczona przez Wykonawcę w oparciu o kosztorys ofertowy.
13.6. Kosztorys ofertowy należy sporządzić według kolejności wyszczególnionych pozycji w przedmiarze
robót. Wykonawca określi ceny jednostkowe netto oraz kwoty netto dla wszystkich pozycji
wymienionych w kosztorysie ofertowym.
13.7. Wykonawca obliczając cenę oferty musi uwzględnić w kosztorysie ofertowym wszystkie pozycje
przedmiarowe opisane w przedmiarze robót. Jeżeli w opisie pozycji przedmiaru robót nie
uwzględniono pewnych faz operacyjnych związanych z wykonaniem robót, to koszty tych faz powinny
być uwzględnione przez Wykonawcę w kwotach wpisanych w stosownych pozycjach kosztorysu
ofertowego.
13.8. Rozliczenie końcowe w poszczególnych pozycjach kosztorysu ofertowego może ulec zmianie i będzie
zgodne z obmiarem końcowym wykonanym po realizacji przedmiotu zamówienia.
13.9. Cena oferty winna obejmować całkowity koszt wykonania przedmiotu zamówienia w tym wszelkie
koszty towarzyszące wykonaniu robót, o których mowa w niniejszej specyfikacji.
13.10. Kwoty jednostkowe określone w kosztorysie ofertowym zostaną ustalone na okres obowiązywania
umowy.
13.11. Jakakolwiek różnica pomiędzy rzeczywistą ilością wykonanych robót, a podaną w kosztorysie
ofertowym nie będzie podstawą do zmian kwot jednostkowych.
13.12. Wszystkie kwoty, w tym jednostkowe powinny być podawane z dokładnością dwóch miejsc po
przecinku.
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ROZDZIAŁ 14. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z
podaniem wag tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert
14.1. Wybór oferty zostanie dokonany w oparciu o przyjęte w niniejszym postępowaniu kryteria oceny ofert:
a) Cena – 60%
b) Gwarancja – 40%
14.2. Oferta spełniająca w najwyższym stopniu wymagania określone w każdym kryterium otrzyma
maksymalną liczbę punktów. Pozostałym Wykonawcom, spełniającym wymagania kryterialne
przypisana zostanie proporcjonalnie mniejsza liczba punktów. Wynik będzie traktowany jako wartość
punktowa oferty.
a) W kryterium „Cena” Zamawiającemu zależy, aby Wykonawca przedstawił jak najniższy wskaźnik
(cena). Zostanie zastosowany następujący wzór:
C = Cn / Cb x 100 x 60%
Gdzie:
C – liczba zdobytych punktów,
Cn – cena najniższa wśród ofert nie odrzuconych,
Cb – cena oferty badanej,
100 – wskaźnik stały,
60% - procentowe znaczenie kryterium.
b) Kryterium „Gwarancja” – 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 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. Zostanie zastosowany następujący wzór:
G = (Gb / Gmax) x 100 pkt x 40%
Gdzie:
G – ilość punktów przyznanych wykonawcy,
Gb – gwarancja w miesiącach badanej oferty,
Gmax – gwarancja maksymalna (60 miesięcy)
14.3. Jeżeli nie będzie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert
przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert
wybierze ofertę z najniższą ceną, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający
wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez
Zamawiającego ofert dodatkowych.
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ROZDZIAŁ 15. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu
zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego
15.1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Wykonawców, którzy
złożyli oferty, o:
a) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce
zamieszkania i adres, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności Wykonawcy, którego ofertę
wybrano, oraz nazwy 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, którzy zostali wykluczeni,
c) Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, powodach odrzucenia oferty,
d) Unieważnieniu postępowania, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.
15.2. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieści informacje, o których mowa
w pkt 1. a i d, na stronie internetowej www.siemkowice.biuletyn.net
15.3. Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 5 dni od
przekazania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty drogą elektroniczną, albo 10 dni –
jeżeli zostało przesłane w inny sposób – w przypadku zamówień, których wartość jest mniejsza niż
kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.
15.4. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminów, o
których mowa powyżej, jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia złożono tylko jedną ofertę lub
upłynął termin do wniesienia odwołania na czynności Zamawiającego wymienione w art. 180 ust. 2
Pzp lub w następstwie jego wniesienia Izba ogłosiła wyrok lub postanowienie kończące postępowanie
odwoławcze.
15.5. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie
zamówienia publicznego Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych
ofert, bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny chyba, że zachodzą przesłanki
unieważnienia postępowania, o których mowa w art. 93 ust 1 ustawy PZP.
15.6. O unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Zamawiający zawiadomi
równocześnie wszystkich Wykonawców, którzy:
a) ubiegali się o udzielenie zamówienia - w przypadku unieważnienia postępowania przed upływem
terminu składania ofert
b) złożyli oferty - w przypadku unieważnienia postępowania po upływie terminu składania ofert
podając uzasadnienie faktyczne i prawne.
15.7. W przypadku unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia, Zamawiający na wniosek
Wykonawcy, który ubiegał się o udzielenie zamówienia, zawiadomi o wszczęciu kolejnego
postępowania, które dotyczy tego samego przedmiotu zamówienia lub obejmuje ten sam przedmiot
zamówienia.
ROZDZIAŁ

16.

Wymagania

dotyczące

zabezpieczenia

należytego

wykonania

umowy

16.1. 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.
16.2. Zabezpieczenie ustala się w wysokości 10% ceny całkowitej brutto podanej w ofercie.
16.3. Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia Zabezpieczenia przed podpisaniem umowy. Dokumenty
potwierdzające wniesienie zabezpieczenia należy złożyć przed podpisaniem umowy u Zamawiającego.
16.4. Zabezpieczenie może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach:
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a) Pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego w Banku Spółdzielczym w Warcie,
Oddział w Siemkowicach, numer rachunku: 41 9270 1029 0200 0794 2002 0015 z dopiskiem:
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy – nr sprawy IRŚ.271.7.2019
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 udzielonych 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.
16.5. W przypadku składania przez Wykonawcę zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie
gwarancji, gwarancja ta musi być sporządzona zgodnie z obowiązującym prawem i musi zawierać w
szczególności następujące elementy:
a) nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji (Zamawiającego), gwaranta
(banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib.
b) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją,
c) kwotę gwarancji,
d) termin ważności gwarancji,
e) zobowiązanie gwaranta do: „zapłacenia bezwarunkowo i nieodwołalnie kwoty zobowiązania, na
pierwsze żądanie Zamawiającego zawierające oświadczenie, że Wykonawca nie wykonał lub
nienależycie wykonał zobowiązanie wynikające z zawartej umowy”.
16.6. W przypadku składania przez Wykonawcę zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie
poręczenia, poręczenie to musi być sporządzone zgodnie z obowiązującym prawem i musi zawierać
następujące elementy:
a) wskazanie podmiotu, za który poręczyciel dokonuje poręczenia,
b) precyzyjne wskazanie zobowiązania będącego przedmiotem poręczenia,
c) kwotę, do wysokości której poręczyciel będzie zobowiązany,
d) wskazanie terminu, z którego upływem wygasa zobowiązanie, przy czym poręczenie o charakterze
terminowym nie może zostać odwołane.
16.7. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu Wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie kwoty
wadium na poczet zabezpieczenia.
16.8. Jeżeli okres na jaki ma zostać wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat, zabezpieczenie w pieniądzu
wnosi się na cały ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi się na okres nie krótszy niż 5 lat, z
jednoczesnym zobowiązaniem się Wykonawcy do przedłużenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego
zabezpieczenia na kolejne okresy.
16.9. W przypadku nieprzedłużenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpóźniej na 30 dni przed
upływem terminu ważności dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niż
pieniądzu, Zamawiający zmienia formę na zabezpieczenie w pieniądzu, poprzez wypłatę kwoty z
dotychczasowego zabezpieczenia. W/w wypłata nastąpi nie później niż w ostatnim dniu ważności
dotychczasowego zabezpieczenia.
16.10. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana nie wniesie zabezpieczenia należytego
wykonania zamówienia, Zamawiający może wybrać najkorzystniejszą ofertę spośród pozostałych ofert
stosownie do treści art. 94 ust. 3 ustawy, chyba, że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 93 ust.
1 ustawy.
16.11. Do zmiany formy zabezpieczenia umowy w trakcie realizacji umowy stosuje się art. 149 ustawy.
16.12. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, ponoszą solidarną odpowiedzialność
za wykonanie umowy i wniesienie należytego wykonania umowy.
16.13. Zamawiający dokonuje zwolnienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w następujący
sposób:
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a) 70% wartości zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania całości zamówienia i uznania
przez Zamawiającego za należycie wykonane,
b) 30% wartości zabezpieczenia nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady
ROZDZIAŁ 17. Istotne warunki umowy
17.1. Postanowienia umowy zawarto w projekcie umowy, który stanowi załącznik nr 4 do niniejszej
specyfikacji. Istotne postanowienia umowy, po upływie terminu do składania ofert, nie podlegają
negocjacjom i złożenie oferty jest równoznaczne z pełną ich akceptacją przez Wykonawcę.
17.2. Składając ofertę Wykonawca oświadcza, że akceptuje treść umowy i zobowiązuje się do jej podpisania
w przypadku wyboru jego oferty. Zamawiający zastrzega możliwość zmiany umowy, w tym istotnej
zmiany umowy. Zmiany umowy zostały przewidziane we wzorze umowy, określającym ich zakres,
charakter oraz warunki wprowadzenie zmian. Ponadto zmiana umowy może nastąpić także w innych
przypadkach wymienionych w art. 144 ustawy.
ROZDZIAŁ 18. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujące Wykonawcy
w toku postępowania o udzielenie zamówienia
18.1. 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.
18.2. 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.
18.3. Zasady wnoszenie środków ochrony prawnej zostały określone w Dziale VI ustawy.
ROZDZIAŁ 19. Postanowienia końcowe
19.1. Uczestnicy postępowania mają prawo wglądu do treści protokołu oraz ofert w trakcie prowadzonego
postępowania z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu
przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli wykonawca, nie później niż w terminie
składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, zastrzegł, że nie mogą być
one udostępniane oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę.
19.2. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają przepisy ustawy PZP oraz Kodeks cywilny.
19.3. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.
19.4. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
19.5. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztu udziału w postepowaniu.
19.6. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
19.7. Zamawiający nie dopuszcza możliwości udzielenia zamówień uzupełniających.
19.8. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
19.9. Zamawiający nie dopuszcza rozliczeń w walutach obcych.
19.10. Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Siemkowice, Plac Wolności 1, 98 354
Siemkowice, e-mail: ug.siemkowice@post.pl, tel. 43 841 72 69.
2) Inspektorem Ochrony Danych Osobowych. Wójt Gminy Siemkowice wyznaczył inspektora ochrony
danych osobowych, z którym może się Pani/Pan skontaktować poprzez email: inspektor@myiod.pl lub
pisemnie na adres siedziby administratora.
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3) 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 kanalizacji sanitarnej w gminie
Siemkowice” numer sprawy IRŚ.271.7.2019 prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego.
4) 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 2018 r. poz. 1986), dalej „ustawa Pzp”.
5) 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.
6) Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest
wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu
o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy
Pzp.
7) W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO.
8) Posiada Pani/Pan:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych ;
− 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;
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna
Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
9) nie przysługuje Pani/Panu:
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż
podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
ROZDZIAŁ 20. Wykaz załączników do niniejszej SIWZ:
Załącznik nr 1 – formularz oferty
Załącznik nr 2 – oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu
Załącznik nr 3 – oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania
Załącznik nr 4 – wzór umowy
Załącznik nr 5 – oświadczenie dotyczące zobowiązania do oddania do dyspozycji wykonawcy niezbędnych
zasobów
Załącznik nr 6 - Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej.
Załącznik nr 7 – wykaz robót i osób
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