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OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU SEKTOROWYM 

Przetarg nieograniczony na podstawie Regulaminu udzielania zamówień sektorowych o wartości 

szacunkowej nieprzekraczającej kwot, określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 pkt 8 

ustawy Pzp. („zamówienie sektorowe podprogowe”). 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY  

I. 1) NAZWA I ADRES:  

Przedsiębiorstwo Wodno – Kanalizacyjne „Eko – Skawa” Sp. z o.o.  

ul. 3 Maja 40a 

34-220 Maków Podhalański 

 

I. 2) KOMUNIKACJA:  

W postępowaniu komunikacja między zamawiającym a wykonawcami odbywa się zgodnie z wyborem 

zamawiającego za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - 

Prawo pocztowe (Dz. U. z 2012 r. poz. 1529 oraz z 2015 r. poz. 1830), osobiście, za pośrednictwem posłańca, 

faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o 

świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2013 r. poz. 1422, z 2015 r. poz. 1844 oraz z 2016 r. poz. 

147 i 615). 

Jeżeli zamawiający lub wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje za 

pośrednictwem faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 

lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej strony niezwłocznie 

potwierdza fakt ich otrzymania. 

Osobą uprawnioną do porozumiewania się z wykonawcami jest: Kinga Maciejowska – Starszy Specjalista. 

Strona www: www.ekoskawa.pl   

e-mail: ekoskawa_makowpodh@vp.pl   

numer faxu: 33 877 00 45  

Zamawiający nie dopuszcza porozumiewania się z wykonawcami za pośrednictwem telefonu. 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

 
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:  

Budowa odcinków sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do budynków  

na terenie gminy Maków Podhalański – część 1, część 2, część 3: 

Część 1 – Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączani do budynków w miejscowości Juszczyn. 

Podłączenie obiektów do istniejącej kanalizacji sanitarnej w miejscowości Juszczyn. 

Część 2 – Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Białka w gminie Maków Podhalański. 

Część 3 – Budowa przyłącza kanalizacyjnego do budynku przy ul 3 Maja 32 w Makowie Podhalańskim – 

przejście pod drogą krajową DK28 w km 42+668 

 

II.2) Oznaczenie sprawy: ES.ZP.8/2020 

II.3) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane 

II.4) Informacja o możliwości składania ofert częściowych: 

Zamawiający dopuszcza składania ofert częściowych. 

http://www.ekoskawa.pl/
mailto:ekoskawa_makowpodh@vp.pl
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1. Zamawiający podzielił zamówienie na 3 części, określając zakres i przedmiot tych części w pkt 3.1. – 3.5 

SIWZ, oraz w Załącznikach nr 3,4,5,6,6a do SIWZ i w ogłoszeniu o zamówieniu. 

2. Ofertę można składać w odniesieniu do wszystkich części zamówienia. 

3. Zamawiający nie określa maksymalnej liczby części zamówienia, na które może zostać udzielone 

zamówienie jednemu Wykonawcy. 

4. Wykonawca może złożyć ofertę na każdą z części, na wybrane części lub na wszystkie części 

zamówienia. 

5. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie mogą złożyć tylko jedną ofertę na tę/te samą/same 

część/części zamówienia.  

6. Zamawiający zastrzega obowiązek osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części 

zamówienia na roboty budowlane tj. przynajmniej w 50 % muszą być wykonane osobiście przez 

Wykonawcę. 

7. Umowa z Wykonawcą zostanie zawarta na każdą z części zamówienia na podstawie wyboru 

najkorzystniejszej oferty częściowej.  

 

II.5) Krótki opis przedmiotu zamówienia: 

1) Część 1 – Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączani do budynków w miejscowości Juszczyn. 

Podłączenie obiektów do istniejącej kanalizacji sanitarnej w miejscowości Juszczyn. 

Budowa polegająca na podłączeniu do kanalizacji części zabudowy mieszkaniowej położonej przy drodze 

powiatowej Nr 1718K. Kanały sanitarne należy wykonać z rur PVC-U litych SN8 z wydłużonym kielichem 

o średnicy fi 200 mm oraz studni kanalizacyjnych z  prefabrykowanych elementów betonowych o średnicy 

fi 1000 mm. Dla studni zlokalizowanych w drogach zastosowano pierścień odciążający i właz żeliwny typ 

ciężki. Przyłącza kanalizacyjne z rur tworzywowych PVC-U kielichowych o średnicy fi 160 mm, 

studzienki rewizyjne z tworzyw sztucznych o średnicy fi 425 mm. Rozliczenie obmiarowe. 

Łączna długość sieci kanalizacyjnej i przyłączy wynosi: 385 mb, w tym: 

 kanały grawitacyjne o średnicy fi 200 mm – 259 mb, 

 przyłącza o średnicy fi 160 mm – 126 mb. 

2) Część 2 – Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Białka w gminie Maków Podhalański. 

Przedmiot zamówienia obejmuje odcinek kanalizacji między studniami A.1 – A.11, wraz z odcinkiem A.8 

– A.8.9 i przyłączami do budynków. Odcinek kanalizacji od studni A.1 – A.3 przebiega w terenie 

kolejowym nie zamkniętym. Pozostały zakres objęty projektem został już wybudowany.  

Budowa w/w odcinka sieci kanalizacji sanitarnej z rur kamionkowych glazurowanych kielichowych Dn 

200 mm, na odcinkach bezwykopowych rury kamionkowe przeciskowe Dn 200 mm. Sięgacze na posesje, 

przyłącza do budynków z rur kanalizacyjnych PVC Dz 160 – 200 mm litych o jednorodnej strukturze 

ścianki SDR 34, SN co najmniej 8 kN/M2. Rozliczenie obmiarowe. 

Łączna długość objęta przedmiotem zamówienia wynosi 793,5 mb w tym: 

 Kanały grawitacyjne z rur kamionkowych o średnicy fi 200 mm – 518,5 mb, 

 Kanały grawitacyjne wykonany bezwykopowo – 152 mb, 

 Kanał grawitacyjny z rur PVC fi 160 – 33 mb, 

 Przyłącza o średnicy fi 160 z rur PVC – 90 mb. 

3) Część 3 – budowa przyłącza kanalizacyjnego do budynku przy ul 3 Maja 32 w Makowie 

Podhalańskim – przejście pod drogą krajową DK28 w km 42+668 

Budowa przyłącza kanalizacyjnego w obrębie działki 7525/3 stanowiącej pas drogi krajowej nr 28 Zator-

Medyka, z wpięciem do istniejącej kanalizacji na działce 7477/1 w Makowie Podhalańskim. Przedmiot 

zamówienia obejmuje przejście poprzeczne kanalizacji tłocznej o dł. 63 mb, fi 63 mm, w tym 18 mb pod 

DK nr 28 rurze ochronnej fi 140 PE SDR17, studzienkę fi 425 mm tworzywową do zabudowy na istniejącej 

instalacji oraz odcinek przyłącza grawitacyjnego o dł 3 mb, z rur fi 160 mm PVC do pompowni 

jednofazowej 1,5 kW o wydajności do 10 m3/h. Rozliczenie ryczałtowe.  

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określają: 

1) Załącznik nr 3 do SIWZ: Projekty budowlany – Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z 

przyłączami w miejscowości Juszczyn. Podłączenie obiektów do istniejącej kanalizacji 

sanitarnej.  
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2) Załącznik nr 4 do SIWZ:  

a. Projekt budowlany – Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Białka  

b. Projekt budowlany – Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie kolejowym w 

miejscowości Białka w gminie Maków Podhalański na działce 4616. 

3) Załącznik nr 5 – Projekt budowlany – Budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej do 

budynku przy ul. 3 Maja 32 w Makowie Podhalańskim na podstawie: 

a. Zgłoszenia budowy w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim z dnia 25.06.2019 r., 

b. Zgłoszenia budowy w Starostwie Powiatowym w Suchej Beskidzkiej z dnia 19.06.2019 

r., 

4) Załącznik nr 6 do SIWZ: Przedmiar robót – część 1.  

5) Załącznik nr 6a do SIWZ: Przedmiar robót – część 2.  

Nazwy i kody określone we Wspólnym Słowniku Zamówień:  

 kody CPV:  

 45231300-8 Roty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do 

odprowadzania ścieków 

 45330000-9  Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne 

 
II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień polegających na powtórzeniu podobnych robót 

budowlanych. 

Zamawiający przewiduje udzielenie, w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego, dotychczasowemu 

wykonawcy robót budowlanych, zamówienia zgodnego z przedmiotem zamówienia podstawowego, polegającego 

na powtórzeniu podobnych robót budowlanych. 

II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie: 

Część 1 - 8 miesięcy od daty przekazania terenu budowy. 

Część 2 - 8 miesięcy od daty przekazania terenu budowy. 

Część 3 - 2 miesiące od daty przekazania terenu budowy. 

 

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU  

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy: 

a) nie podlegają wykluczeniu w okolicznościach, o których mowa w pkt 5.4. i 5.5. SIWZ; 

b) spełniają warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu i 

SIWZ, dotyczące: 

i. sytuacji ekonomicznej lub finansowej,  

ii. zdolności technicznej lub zawodowej 

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna  

1) Określenie warunków udziału w postępowaniu dla części 1. 

Wykonawca spełni warunek udziału w postępowaniu dotyczący sytuacji ekonomicznej lub finansowej, o 

którym mowa w pkt 5.2.1. lit. a) SIWZ, jeżeli wykaże, że: 

a) posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości 300 000,00 PLN, 

b) jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności 

związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną ubezpieczenia 500 000,00 PLN. 

2) Określenie warunków udziału w postępowaniu dla części 2. 
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Wykonawca spełni warunek udziału w postępowaniu dotyczący sytuacji ekonomicznej  lub   finansowej, o 

którym mowa w pkt 5.2.1. lit. a) SIWZ, jeżeli wykaże, że: 

a) posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości 500 000,00 PLN, 

b) jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności 

związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną ubezpieczenia  

1 000 000,00 PLN. 

3) Określenie warunków udziału w postępowaniu dla części 3. 

Wykonawca spełni warunek udziału w postępowaniu dotyczący sytuacji ekonomicznej lub   finansowej, o 

którym mowa w pkt 5.2.1. lit. a) SIWZ, jeżeli wykaże, że: 

a) posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości 50 000,00 PLN, 

b) jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności 

związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną ubezpieczenia 100 000,00 

PLN. 

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa  

1) Określenie warunków udziału w postępowaniu dla części 1. 

 Wykonawca spełni warunek dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej, o którym mowa w pkt 

5.2.1. lit. b) SIWZ, jeżeli wykaże, że:  

a) wykonał nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, 

a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej 1 robotę  

polegające na budowie kanalizacji sanitarnej 200 m z rur PVC o średnicy 200 mm, o 

wartości co najmniej 300 000,00 zł, 

b) dysponuje następującym osobami skierowanymi przez wykonawcę do realizacji 

zamówienia publicznego, odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi: 

 Kierownik budowy: posiadający uprawnienia budowlane do kierowania robotami 

budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń 

cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez 

ograniczeń, wpisany na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego oraz 

posiadający co najmniej 2 lata doświadczenia w kierowaniu robotami budowlanymi, w 

tym co najmniej nad jedną budową sieci wodociągowych i/lub kanalizacyjnych, o 

wartości co najmniej 300 000,00 zł; 

2) Określenie warunków udziału w postępowaniu dla części 2. 

Wykonawca spełni warunek dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej, o którym mowa w pkt 

5.2.1. lit. b) SIWZ, jeżeli wykaże, że: 

a) wykonał nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, 

a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej 1 robotę  

polegające na budowie kanalizacji sanitarnej 500 m z rur kamionkowych o średnicy 200 

mm o wartości co najmniej 500 000,00 zł,  

b) dysponuje następującym osobami skierowanymi przez wykonawcę do realizacji 

zamówienia publicznego, odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi: 

 Kierownik budowy: posiadający uprawnienia budowlane do kierowania robotami 

budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń 

cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez 

ograniczeń, wpisany na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego oraz 
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posiadający co najmniej 2 lata doświadczenia w kierowaniu robotami budowlanymi, 

w tym co najmniej nad jedną budową sieci wodociągowych i/lub kanalizacyjnych, o 

wartości co najmniej 500 000,00 zł; 

3) Określenie warunków udziału w postępowaniu dla części 3. 

Wykonawca spełni warunek dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej, o którym mowa w pkt 5.2.1. lit. b) 

SIWZ, jeżeli wykaże, że: 

a) wykonał nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania 

ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej 

1 robotę  polegające na budowie kanalizacji sanitarnej tłocznej 50 m z rur o średnicy 

nie mniejszej niż 63 mm w technologii bezwykopowej w rurze ochronnej oraz montażu 

co najmniej 1 pompowni ścieków o wydajności nie mniejszej niż 10 m3/h, o wartości 

co najmniej 50 000,00 zł, 

b) dysponuje następującym osobami skierowanymi przez wykonawcę do realizacji 

zamówienia publicznego, odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi: 

 Kierownik budowy: posiadający uprawnienia budowlane do kierowania robotami 

budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń 

cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez 

ograniczeń, wpisany na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego oraz 

posiadający co najmniej 2 lata doświadczenia w kierowaniu robotami budowlanymi, 

w tym co najmniej nad jedną budową sieci wodociągowych i/lub kanalizacyjnych, 

o wartości co najmniej 50 000,00 zł; 

 

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA  

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w pkt 5.4. SIWZ: 

Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się: 

1) wykonawcę, który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu lub nie wykazał braku podstaw 

wykluczenia; 

2) wykonawcę będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo: 

a) o którym mowa w art. 165a, art. 181-188, art. 189a, art. 218-221, art. 228-230a, art. 250a, art. 258 lub art. 

270-309 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz. U. poz. 553, z późn. zm.) lub art. 46 lub art. 

48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2016 r. poz. 176), 

b) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks 

karny, 

c) skarbowe, 

d) o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania 

pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. 

poz. 769); 

3) wykonawcę, jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w 

spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej 

lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w pkt 5.4. ppkt 2 SIWZ;  

4) wykonawcę, wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o 

zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, 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; 
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5) wykonawcę, który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa wprowadził zamawiającego w 

błąd przy przedstawieniu informacji, że nie podlega wykluczeniu, spełnia warunki udziału w postępowaniu lub 

który zataił te informacje lub nie jest w stanie przedstawić wymaganych dokumentów; 

6) wykonawcę, który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje wprowadzające w błąd 

zamawiającego, mogące mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez zamawiającego w postępowaniu 

o udzielenie zamówienia; 

7) wykonawcę, który bezprawnie wpływał lub próbował wpłynąć na czynności zamawiającego lub pozyskać 

informacje poufne, mogące dać mu przewagę w postępowaniu o udzielenie zamówienia; 

8) wykonawcę, który brał udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia lub którego pracownik, 

a także osoba wykonująca pracę na podstawie umowy zlecenia, o dzieło, agencyjnej lub innej umowy o 

świadczenie usług, brał udział w przygotowaniu takiego postępowania, chyba że spowodowane tym zakłócenie 

konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w 

postępowaniu; 

9) wykonawcę, który z innymi wykonawcami zawarł porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji 

między wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia, co zamawiający jest w stanie wykazać za 

pomocą stosownych środków dowodowych; 

10) wykonawcę będącego podmiotem zbiorowym, wobec którego sąd orzekł zakaz ubiegania się o 

zamówienia publiczne na podstawie ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów 

zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz. U. z 2015 r. poz. 1212, 1844 i 1855 oraz z 2016 r. poz. 

437 i 544); 

11) wykonawcę, wobec którego orzeczono tytułem środka zapobiegawczego zakaz ubiegania się o 

zamówienia publiczne; 

12) wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 

r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 r. poz. 184, 1618 i 1634), złożyli odrębne oferty, 

oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że wykażą, że istniejące 

między nimi powiązania nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 

 

III.2.2) Zamawiający przewiduje także wykluczenie wykonawcy na podstawie pkt 5.5. SIWZ: 

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. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo 

restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2015 r. poz. 978, 1259, 1513, 1830 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615) 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, 978, 1166, 1259 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 

615);  

2) który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego uczciwość, w 

szczególności gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub 

nienależycie wykonał zamówienie, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków 

dowodowych; 

3) który, z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał albo nienależycie wykonał w istotnym stopniu 

wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia publicznego, co doprowadziło do rozwiązania umowy lub 

zasądzenia odszkodowania;  

4) będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za wykroczenie przeciwko prawom pracownika lub 

wykroczenie przeciwko środowisku, jeżeli za jego popełnienie wymierzono karę aresztu, ograniczenia 

wolności lub karę grzywny nie niższą niż 3000 złotych;  

5) jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej 

lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta 

prawomocnie skazano za wykroczenie, o którym mowa w pkt 4;  

6) wobec którego wydano ostateczną decyzję administracyjną o naruszeniu obowiązków wynikających z 

przepisów prawa pracy, prawa ochrony środowiska lub przepisów o zabezpieczeniu społecznym, jeżeli 

wymierzono tą decyzją karę pieniężną nie niższą niż 3000 złotych;  
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7) 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 pkt 5.4.4) SIWZ, 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. 

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO 

POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI 

UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU  

III.3) 1. Do oferty wykonawca dołącza aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w zakresie wskazanym 

przez zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu i w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Informacje 

zawarte w oświadczeniu stanowią wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia 

warunki udziału w postępowaniu. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 2 do SIWZ. 

III.3) 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 oświadczeniu, o którym mowa w pkt III.3.1.  

III.3) 3. Zamawiający w postępowaniu najpierw dokona oceny ofert na podstawie złożonej oferty: (zał. nr 1 do 

SIWZ) wraz z przedmiarem robót (zał. nr 6 do SIWZ – CZĘŚĆ 1), (załącznik nr 6a do SIWZ – CZĘŚĆ 2),  oraz 

oświadczenia (zał. nr 2 do SIWZ), a następnie zbada, czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako 

najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Zamawiający przed 

udzieleniem zamówienia, wzywa wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w 

wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń i dokumentów 

potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia, wymienionych 

w pkt 6 SIWZ, za wyjątkiem oświadczenia wymienionego w pkt 6.5.5) SIWZ.  

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W 

POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIE 

WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAK PODSTAW WYKLUCZENIA.  

III.4) 1. W celu potwierdzenia spełniania warunku dotyczącego sytuacji ekonomicznej lub finansowej określonego 

w pkt III.1.2. Ogłoszenia i 5.3.1. SIWZ zamawiający żąda od wykonawcy: 

a) informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość 

posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie 

wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert; 

b) dokumentów potwierdzających, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej 

w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną 

określoną przez zamawiającego. 

III.4) 2. W celu potwierdzenia spełniania warunku dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej 

określonego III.1.3. Ogłoszenia i w pkt 5.3.2., 5.3.21, 5.3.22  SIWZ zamawiający żąda od wykonawcy: 

a) wykazu 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, wg załącznika nr 7, 71 i 72 do SIWZ, z załączeniem dowodów określających 

czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty 

zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym 

dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz 

którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym 

charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty; 
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b) wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, 

odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich 

kwalifikacji zawodowych (posiadanych uprawnień do kierowania robotami budowlanymi) i 

doświadczenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu 

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

wg załącznika nr 8, 81 i 82  oraz 8a, 8a1 i 8a2  do SIWZ. 

III.4) 3. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu 

zamawiający żąda następujących dokumentów: 

1) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w pkt 5.4. 2), 3) i 10) SIWZ (art. 

24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp) oraz, odnośnie skazania za wykroczenie na karę aresztu, w 

zakresie określonym przez zamawiającego na podstawie pkt 5.5. 4) i 5) SIWZ (art. 24 ust. 5 pkt 5 i 

6 Pzp), wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; 

2) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie 

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

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

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

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

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

organu; 

3) zaświadczenia 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 innego 

dokumentu potwierdzającego, 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) odpisu 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 pkt 5.4. 1) SIWZ; 

5) oświadczenia wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy 

kapitałowej; 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. 

III.4) 4. Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji dotyczących 

kwoty, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, firm oraz adresów 

wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie, ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i 

warunków płatności zawartych w ofertach, przekazuje zamawiającemu oświadczenie na podstawie pkt 6.5. 

10) SIWZ o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w pkt 

5.4. 12) SIWZ. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z 

innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 

Wzór oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o 

której mowa w pkt 5.4. 12 ) SIWZ stanowi Załącznik nr 10 do SIWZ. 

III.4) 5. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt III.4)3. (pkt 6.5. SIWZ):  

1) ppkt 1 - składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, 

inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w 

którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, 

której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w pkt 5.4. 2), 3) i 10) SIWZ  
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(art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp) oraz pkt 5.5 4) i 5) SIWZ (art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy 

Pzp); 

2) ppkt 2-4 - 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, 

b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. 

III.4) 6. Dokumenty, o których mowa w pkt III.4)5. ppkt 1 i ppkt 2 lit. b, powinny być wystawione nie 

wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie 

do udziału w postępowaniu. Dokument, o którym mowa w pkt III.4)5. ppkt 2 lit. a, powinien być 

wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem tego terminu. 

III.4) 7. 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 III.4)5., 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. Przepis pkt III.4) 6. stosuje się. 

SEKCJA IV: PROCEDURA 

IV.1) OPIS  
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony na podstawie Regulaminu udzielania zamówień 

sektorowych o wartości szacunkowej nieprzekraczającej kwot, określonych w przepisach wydanych na 

podstawie art. 11 pkt 8 ustawy Pzp. („zamówienie sektorowe podprogowe”). 

 

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium: 

1. Zamawiający żąda wniesienia wadium w kwocie : 

a) 10 000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych) – Część 1; 

b) 20 000,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych) – Część 2; 

c) 1 000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) – Część 3. 

2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. 

3. Wadium może być wnoszone w jednej lub w kilku następujących formach: 

a) pieniądzu, 

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 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.  

4. Z treści gwarancji i poręczeń, musi wynikać bezwarunkowe, nieodwołalne i na pierwsze pisemne żądanie 

zamawiającego, zobowiązanie gwaranta do zapłaty na rzecz zamawiającego kwoty określonej w gwarancji. 

5. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana: 

a) odmówi podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, 

b) nie wniesie wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 

c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stanie się niemożliwe z przyczyn leżących po 

stronie wykonawcy. 
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6. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym 

mowa w pkt 7.14 i 7.15. SIWZ, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złoży oświadczeń lub dokumentów 

potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub brak podstaw wykluczenia, oświadczenia, 

o którym mowa w pkt. 7.1. SIWZ pełnomocnictw lub nie wyrazi zgody na poprawienie omyłki, o której mowa 

w pkt 7.17. SIWZ, co spowoduje brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako 

najkorzystniejszej 

7. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się 

przelewem na rachunek bankowy zamawiającego Bank Spółdzielczy w Jordanowie O/Maków Podhalański, 

Nr rachunku: 98 8799 0001 0017 0103 0498 0001. Kopię polecenia przelewu lub wydruk z przelewu 

elektronicznego zaleca się złożyć wraz z ofertą.  

8. Wniesienie wadium w pieniądzu przelewem na rachunek bankowy wskazany przez zamawiającego będzie 

skuteczne z chwilą uznania tego rachunku bankowego kwotą wadium (jeżeli wpływ środków pieniężnych na 

rachunek bankowy wskazany przez zamawiającego nastąpi przed upływem terminu składania ofert). 

9.  Oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium w formach, o których mowa w pkt 10.3. SIWZ 

wykonawca składa wraz z ofertą.  

10. Jeżeli wadium zostanie wniesione w walucie obcej, kwota wadium zostanie przeliczona na PLN wg średniego 

kursu PLN w stosunku do walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski (Tabela A kursów średnich 

walut obcych) w dniu zamieszczenia ogłoszenia na stronie internetowej Zamawiającego. 

11. Jeżeli wadium zostanie wniesione w formach, o których mowa w 10.3. SIWZ i kwota wadium zostanie w tych 

formach określona w walucie obcej, kwota wadium zostanie przeliczona na PLN wg średniego kursu PLN w 

stosunku do walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski (Tabela A kursów średnich walut obcych) 

w dniu zamieszczenia ogłoszenia na stronie internetowej Zamawiającego.  

12. W przypadku wadium wniesionego w pieniądzu oraz z treści gwarancji i poręczeń, o których mowa w 10.3. 

SIWZ, jeżeli wadium będzie wniesione w tych formach, musi wynikać, że wadium zabezpiecza ofertę 

wykonawcy złożoną w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na Budowa odcinków sieci 

kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do budynków na terenie gminy Maków Podhalański – 

część 1*/ część 2*/ część 3*, oznaczenie sprawy: ES.ZP.8/2020 

13. Za zgodą zamawiającego wykonawca może dokonać zmiany formy wadium na jedną lub kilka form, o których 

mowa w 10.3. SIWZ. Zmiana formy wadium musi być dokonana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia 

oferty kwotą wadium.  

14. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie kwoty wadium 

na poczet zabezpieczenia. 

 

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT  

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: CENA (90 %), OKRES GWARANCJI (10 %) 

IV.2.2) Kryteria  

A. Kryterium „Cena” w PLN: 

a) znaczenie kryterium - 90% (90 pkt); 

b) opis sposobu oceny ofert dla kryterium „Ceny”:  

Lcena = (Cmin / C) x 90 pkt  

gdzie: 

Lcena - liczba uzyskanych punktów dla kryterium „Cena” ocenianej oferty 

Cmin - cena w ofercie z najniższą ceną 

C - cena w ofercie ocenianej  

B. Kryterium „Okres gwarancji” w miesiącach: 

a) znaczenie kryterium - 10% (10 pkt); 

                                                           
* Niepotrzebne skreślić 



11 
 

b) opis sposobu oceny ofert dla kryterium „Okres gwarancji”:  

LOG = (OG / OGmax) x 10 pkt  

gdzie: 

LOG - liczba uzyskanych punktów dla kryterium „Okres gwarancji” ocenianej oferty 

OG - okres gwarancji w ofercie ocenianej  

OGmax - okres gwarancji w ofercie z najdłuższym okresem gwarancji 

Wykonawca podaje okres gwarancji w miesiącach, w liczbach całkowitych. 

Okres gwarancji nie może być krótszy niż 36 miesięcy oraz dłuższy niż 72 miesiące.  

W przypadku podania przez wykonawcę okresu gwarancji dłuższego niż 72 miesiące, do oceny 

ofert zostanie przyjęty okres gwarancji 72 miesięcy. 

 

IV.3) ZMIANA UMOWY 

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie 

której dokonano wyboru wykonawcy: tak  

 
1. Zmiana postanowień niniejszej Umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru 

Wykonawcy, jest dopuszczalna w szczególnie uzasadnionych przypadkach, na zasadach wskazanych w ust 

2 – 11. 

2. Zmiana może obejmować: 

a) pominięcie jakiejkolwiek części robót (jednak bez prawa zlecenia jej osobom trzecim) 

b) zmianę terminów wykonania robót w przypadku napotkania uzasadnionych przeszkód lub siły wyższej, 

w szczególności powódź, pożar, inne klęski żywiołowe, nagłe załamanie warunków atmosferycznych 

w tym opady powyżej 30mm/m2/dobę, spadek temperatury poniżej -5C, 

c) udzielenie zamówienia zgodnego z przedmiotem zamówienia podstawowego, polegającego na 

powtórzeniu podobnych robót budowlanych przy zachowaniu wymogów jakościowych oraz wymogu 

zgodności z celem przedmiotu umowy,  

d) zmianę wysokości wynagrodzenia w związku ze zmianami wymienionymi w pkt a), c) powyżej oraz w 

związku ze zmianą przepisów prawa, mających wpływ na kwotę podaną w § 6 ust 1 Umowy. 

3. Zmiany mogą być wprowadzone jedną z następujących metod: 

a)  Wykonawca może zaproponować Zmianę, przez złożenie pisemnej propozycji zmian, które zdaniem 

Wykonawcy w razie przyjęcia pozwolą skrócić okres realizacji umowy lub obniżą koszty realizacji 

umowy lub w inny sposób będą korzystne dla Zamawiającego lub jeżeli konieczności ich 

wprowadzenia wynika ze zmiany prawa lub ze zmiany okoliczności, której nie można było 

przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, lub zdarzenia którego nie można uniknąć ani któremu nie 

można było zapobiec przy zachowaniu należytej staranności. 

b) Zamawiający może przedłożyć propozycję zmian, jeżeli ich wprowadzenie jest konieczne dla 

prawidłowej realizacji, które w razie przyjęcia pozwolą skrócić okres realizacji umowy lub obniżą 

koszty realizacji umowy lub w inny sposób będą korzystne dla Zamawiającego, lub jeżeli 

konieczności ich wprowadzenia wynika ze zmiany prawa lub ze zmiany okoliczności, której nie 

można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, lub zdarzenia którego nie można uniknąć ani 

któremu nie można było zapobiec przy zachowaniu należytej staranności. 

4. Każda ze stron przedkładając drugiej stronie propozycję zmian spełniającą wymogi określone w ust. 3, wraz z 

tą propozycją przedłoży:  

a) opis proponowanych zmian i harmonogram wykonania zmian, 

b) propozycję dotyczącą jakichkolwiek koniecznych modyfikacji wykonania robót i szacunek w jaki 

sposób zakładane zmiany wpłyną na termin realizacji przedmiotu umowy, oraz 

c) szacunki dotyczące wpływu zmian na wynagrodzenie należne Wykonawcy wraz z uzasadnieniem 

5. Po otrzymaniu propozycji, Wykonawca albo Zamawiający (w zależności od przypadku) w terminie 3 dni 

zatwierdzi bądź odrzuci otrzymaną propozycję zmiany bądź w tym terminie wystąpi do strony występującej z 

propozycją zmian przesyłając zmodyfikowaną propozycję zmian spełniającą wymogi opisane w ust 4.  

6.  W przypadku upływu terminu podanego w ust 5, traktuje się iż propozycja wprowadzenia zmian została 

odrzucona. 

7. Do przesłanych zmodyfikowanych propozycji zmian mają zastosowanie postanowienia ust 5-6. 

8. W przypadku przyjęcia propozycji zmian wchodzą one w życie pod warunkiem objęcia ich pisemnym 

aneksem.  
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10. Kwota, o której mowa w § 6 ust. 1 Umowy zostanie skorygowana w związku z wprowadzonymi 

zmianami w następujący sposób:  

a)  w stosunku do robót które są pomijane – zostanie zmniejszona o wartość nie wykonanych robót 

ustaloną na podstawie oferty złożonej przez Wykonawcę w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

publicznego zakończonego zawarciem niniejszej umowy. 

b)  w stosunku do robót, które będą realizowane, a które nie są pod względem ilościowym objęte ofertą 

oraz robót nie objętych ofertą - zostanie zwiększona zgodnie z cenami wskazanymi w ofercie za tego 

samego rodzaju roboty, o ile takie w ofercie występują, a w pozostałych przypadkach zgodnie z 

cenami rynkowymi za roboty wykonywane w ramach zmiany.  

11. Każda zmiana do umowy wymaga formy pisemnej i musi być dokonana poprzez sporządzenie zmiany do 

Umowy - Aneksu.  

12. Zmiana Umowy dokonana z naruszeniem postanowień ust 1- 11 jest nieważna.  

IV.4. Miejsce i termin składania i otwarcia ofert  

IV.4) 1. Miejsce i termin składania ofert:  

a) miejsce składania ofert: Przedsiębiorstwo Wodno – Kanalizacyjne „Eko – Skawa”  

Sp. z o.o., ul. 3 Maja 40a, 34-220 Maków Podhalański 

b) termin składania ofert: do dnia 03.04.2020, do godz. 11.00. 

IV.4) 2.Miejsce i termin otwarcia ofert:  

a) miejsce otwarcia ofert: Przedsiębiorstwo Wodno – Kanalizacyjne „Eko – Skawa”  

Sp. z o.o., ul. 3 Maja 40a, 34-220 Maków Podhalański 

b) termin otwarcia ofert: dnia 03.04.2020, do godz. 11.30. 

IV.5. Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)  

IV.6. Informacje dodatkowe: 

IV.6) 1. Zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano 

wyboru wykonawcy. 

Zakres zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano 

wyboru wykonawcy określa wzór umowy stanowiący Załącznik nr 9 i 9a do SIWZ. 

IV.6) 2. Podanie nazw  albo imion i nazwisk oraz danych kontaktowych podwykonawców i osób do kontaktu 

z nimi, zaangażowanych w roboty budowlane.  

1. 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.  

2. Wykonawca zawiadamia zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o których mowa w pkt 1., w 

trakcie realizacji zamówienia, a także przekazuje informacje na temat nowych podwykonawców, którym 

w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację robót budowlanych. 

IV.6) 3. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy w sprawie zamówienia 

publicznego. 
1. Zabezpieczenie ustala się w wysokości 10 % ceny całkowitej podanej w ofercie. Wykonawca wnosi 

zabezpieczenie przed podpisaniem umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na 

rachunek bankowy zamawiającego Bank Spółdzielczy w Jordanowie O/Maków Podhalański, Nr 

rachunku: 98 8799 0001 0017 0103 0498 0001.  Wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania 

umowy w pieniądzu przelewem na rachunek bankowy wskazany przez zamawiającego będzie 
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skuteczne z chwilą uznania tego rachunku bankowego kwotą zabezpieczenia (wpływ środków 

pieniężnych na rachunek bankowy wskazany przez zamawiającego musi nastąpić przed podpisaniem 

umowy w sprawie zamówienia publicznego). 

3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wnoszone w jednej lub w kilku następujących 

formach: 

a. pieniądzu, 

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 2007 

r. Nr 42, poz. 275, z późn. zm.). 

4. W przypadku wniesienie zabezpieczenia w jednej lub kilku w/w formach wykonawca składa oryginał 

dokumentu potwierdzającego wniesienie zabezpieczenia w tych formach. 

5. Z treści gwarancji i poręczeń, o których mowa w pkt 17.3. SIWZ musi wynikać bezwarunkowe, 

nieodwołalne i na pierwsze pisemne żądanie zamawiającego (beneficjenta), zobowiązanie gwaranta do 

zapłaty na rzecz zamawiającego kwoty stanowiącej 10% ceny całkowitej podanej w ofercie, z tytułu 

niewykonania lub nienależytego wykonania umowy w sprawie zamówienia publicznego przez 

wykonawcę (zobowiązanego). 

6. Zamawiający zwraca zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez 

zamawiającego za należycie wykonane. Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu 

rękojmi za wady nie może przekraczać 30% wysokości zabezpieczenia. 

7. Z treści gwarancji i poręczeń, o których mowa w pkt 17.3. SIWZ  musi wynikać, że kwota 

pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady wynosi 30% wysokości 

zabezpieczenia. 

8. Kwota, o której mowa w pkt 17.6. SIWZ jest zwracana nie później niż w 15. dniu po upływie okresu 

rękojmi za wady. 

9. Zamawiający nie wyraża zgody na wniesienie zabezpieczenia: 

a. w wekslach z poręczeniem wekslowym banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo - 

kredytowej, 

b. przez ustanowienie zastawu na papierach wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa 

lub jednostkę samorządu terytorialnego, 

c. przez ustanowienie zastawu rejestrowego na zasadach określonych w przepisach o zastawie 

rejestrowym i rejestrze zastawów. 

10. Za zgodą zamawiającego wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka 

form, o których mowa w pkt 3. Zmiana formy zabezpieczenia musi być dokonana z zachowaniem 

ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości. 

11. Z dokumentu stwierdzającego wniesienie zabezpieczenia w formie innej niż w pieniądzu, musi 

wynikać, że zabezpieczenie dotyczy należytego wykonania umowy w sprawie zamówienia publicznego 

na Budowa odcinków sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do budynków na 

terenie gminy Maków Podhalański – część 1*/ część 2*/ część 3*, oznaczenie sprawy: 

ES.ZP.8/2020. 
12. Zamawiający nie wyraża zgody na tworzenie zabezpieczenia przez potrącenia z należności za 

częściowo wykonane roboty budowlane. 

13. Jeżeli wykonawca wnosi zabezpieczenie w walucie obcej, kwota zabezpieczenia zostanie przeliczona 

na PLN wg średniego kursu PLN w stosunku do walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank 

Polski (Tabela A kursów średnich walut obcych) obowiązującego w dniu zamieszczenia ogłoszenia o 

zamówieniu w dniu zamieszczenia ogłoszenia na stornie internetowej Zamawiającego: 

www.ekoskawa.pl  

14. Jeżeli zabezpieczenie zostanie wniesione w formach, o których mowa w pkt 17.3. SIWZ  

i kwota zabezpieczenia zostanie w tych formach określona w walucie obcej, kwota zabezpieczenia 

zostanie przeliczona na PLN wg średniego kursu PLN w stosunku do walut obcych ogłaszanego przez 

Narodowy Bank Polski (Tabela A kursów średnich walut obcych) w dniu zamieszczenia ogłoszenia na 

stornie internetowej Zamawiającego: www.ekoskawa.pl  

15. Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, zamawiający przechowuje je na oprocentowanym 

rachunku bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami 

wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o 

koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy 

wykonawcy. 

                                                           
* Niepotrzebne skreślić 

http://www.ekoskawa.pl/
http://www.ekoskawa.pl/
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IV.6) Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia 

umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

W celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, wykonawca, którego ofertę wybrano, jako 

najkorzystniejszą przed podpisaniem umowy składa: 

1) pełnomocnictwo, jeżeli umowę podpisuje pełnomocnik, 

2) umowę regulującą współpracę wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 

zamówienia, jeżeli oferta tych wykonawców zostanie wybrana, 

3) dokumenty potwierdzające posiadanie uprawnień do kierowania robotami budowlanymi i 

zaświadczeń o wpisie do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa, dla osób skierowanych 

przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, odpowiedzialne za kierowanie 

robotami budowlanymi, zgodnie z wymaganiami o których mowa w pkt 5.3.2., 5.3.21, 5.3.22 lit. 

b SIWZ,  

4) poświadczoną za zgodność z oryginałem przez wykonawcę polisę potwierdzającą zawarcie 

umowy ubezpieczenia ryzyk budowlano - montażowych na sumę ubezpieczenia równą wartości 

realizowanej umowy wraz z ogólnymi warunkami ubezpieczenia. 

5) zabezpieczenie należytego wykonania umowy. 

IV.7) Data zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu: 2020-03-20 


