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SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

- dalej zwana „SIWZ” 

 

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego - dalej zwane „postępowaniem” - jest prowadzone bez 

stosowani przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. 

poz. 1843, z późn. zm.), dalej zwanej „Pzp”, zgodnie z art. 132 ust 2. pkt 1) i 133 ust. 1 ustawy Pzp, 

prowadząc je wyłącznie 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”). 

 

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim i zamawiający nie wyraża zgody na 

złożenie oświadczeń, oferty oraz innych dokumentów w języku obcym.  

Nazwa nadana zamówieniu:  

Budowa odcinków sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do budynków  

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

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

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

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 

 

Oznaczenie sprawy (numer referencyjny): ES.ZP.8/2020 
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1. Nazwa oraz adres Zamawiającego. 

Przedsiębiorstwo Wodno – Kanalizacyjne „Eko – Skawa” Sp. z o.o.  
ul. 3 Maja 40a 
34-220 Maków Podhalański 

2. 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”). Zamówienie udzielane w częściach. 

3. Opis przedmiotu zamówienia. 

3.1. Nazwa zamówienia: Budowa odcinków sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do 

budynków na terenie gminy Maków Podhalański – część 1, część 2, część 3. 

a. Część 1 – Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączani do budynków w miejscowości 
Juszczyn. Podłączenie obiektów do istniejącej kanalizacji sanitarnej w miejscowości 
Juszczyn. 

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

c. Część 3 – Budowa przyłącza kanalizacyjnego do budynku przy ul 3 Maja 32 w Makowie 
Podhalańskim – przejście pod drogą krajową DK28 w km 42+668 

3.2. 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: 
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 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.  

Przewody tłoczne wykonać z rur PE RC do kanalizacji ciśnieniowej (na ciśnienie min. 10 bar).  
Ponadto rura powinna posiadać podwyższoną odporność na skutki zarysowań oraz naciski 
punktowe:-odporność na wolną propagację pęknięć wg metod badania zgodnej  z PN-EN ISO 
13479, producent rur powinien posiadać certyfikaty ISO 9001 i ISO 14001.   
Na załamaniach trasy rurociągów, przy kątach zbliżonych do 90o należy stosować kolana 2x45oi 
zabudować betonowe bloczki oporowe. 
Na obsypce piaskowej nad rurociągami ułożyć taśmę identyfikacyjną z PE z wkładką metalową. 
Przy układaniu bezwykopowym do oznaczania rurociągu stosować drut miedziany o średnicy min. 
2,5mm w oplocie. 
 
Wyposażenie pompowni: 
- Sygnalizator pływakowy –2 szt., 
- Szafa sterownicza z  tworzywa sztucznego (poliester), z drzwiami wewnętrznymi, możliwością 
zamknięcia drzwi zewnętrznych na zamek patentowy z następującym wyposażeniem: 
- wyłącznik zasilania; 
- przełącznik agregat –sieć; 
- gniazdo do podłączenia agregatu; 
- zabezpieczenie przeciwzwarciowe silników pomp; 
- zabezpieczenie przeciążeniowe silników pomp; 
- zabezpieczenie przeciwprzepięciowe klasy C; 
- przepompownię wyposażyć w armaturę na ciśnienie min. 10 bar; 
- Przewidzieć łańcuchy do podnoszenia pompy. Łańcuchy powinny być wykonane ze stali 
nierdzewnej o długości co najmniej o 1,5 m większą od wysokości pompowni.; 
- Wszelkie elementy mocujące pływaki, sondy, łańcuchy, itp. ze stali nierdzewnej. 
Pompownia, jako całość posiada deklarację właściwości użytkowych zgodną z PN-EN 12050-
1:2002 oraz posiada oznaczenie CE. 
  
Wykonać należy zasilanie w energię elektryczną z istniejącej elektrycznej budynku. 
 
Pompa: 
Przystosowana do przepompowywania ścieków zawierających części włókniste. 
Wirnik: - otwarty 
Wolny przelot - 70 mm 
Wydajność - Q = 5 - 10 m³/h 
Wysokość podnoszenia - H = 15-19 m 
Sposób podłączenia - bezpośredni 
Zabezpieczenie - IP68 
Długość kabla - 10 metrów 
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3.3. Szczególne warunki wykonania dla robót budowlanych: 

Studzienki kanalizacyjne 
Lokalizacja i wymiary studzienek powinny być zgodne z Dokumentacją projektową. Przy układaniu 
studzienek należy ściśle zastosować się do instrukcji i zaleceń producenta (dostawcy). 
Studzienki należy wykonać równolegle z budową kanałów. 
Przy wykonywaniu studzienek należy przestrzegać ustaleń specyfikacji technicznej oraz 
następujących zasad: 
- wszystkie kanały w studzienkach należy łączyć oś w oś (w studzienkach krytych), 
 - studzienki montować należy w wykopie o ścianach pionowych, umocnionych; dopuszcza się 
stosowanie wykopów szerokoprzestrzennych w terenach wolnych od zabudowy i uzbrojenia, po 
uzgodnieniu z Zamawiającym, 
- należy zapewnić możliwość dojścia do studzienki, 
- zaleca się zapewnienie możliwości dojazdu do studzienki. 
Połączenia rur kanalizacyjnych ze studzienką wykonać zgodnie z zastosowanym systemem rur 
i studzienek. 
Przestrzegać, aby rury kanalizacyjne przy przejściach przez ściany studzienek były odpowiednio 
uszczelnione, zgodnie z instrukcją producenta lub wykonane wg zaleceń Zamawiającego. 
Studzienki zlokalizowane w pasie drogowym wyposażyć w właz żeliwny typu ciężkiego D400  
o rzędnej dostosowanej do niwelety jezdni. 
Studzienki zlokalizowane w drogach gruntowych również właz żeliwny typu ciężkiego D400 należy 
usytuować ok. 5 cm ponad przyległy teren. 
Na studzienkach zlokalizowanych poza pasem drogowym należy zamontować włazy żeliwne  
C-250 osadzone o ok. 10 ÷ 15 cm powyżej terenu. W pasie szerokości 30-50cm wokół włazu 
wykonać obetonowanie z wyrobieniem spadku na zewnątrz studni aż do zrównania z powierzchnią 
przyległego terenu. 
Pod dno studzienek należy wykonać podłoże z piasku o grubości 20 cm, a w gruncie nawodnionym 
ze żwiru wraz z drenażem. Podłoże należy zagęścić. W przypadku wysokiej wody gruntowej 
studnie zabezpieczyć przed wynoszeniem poprzez jej dociążenie. 
Po ustawieniu studzienki i połączeniu elementów oraz podłączeniu rur, należy wykop zasypać 
warstwami grubości 20-30cm piaskiem i zagęszczać ją kolejnymi warstwami grubości do Sz 0,95- 
0,97. 
Przy zasypywaniu należy zwrócić uwagę, aby wypełnienie wokół górnej części studzienki było 
równomierne. 
Izolację studzienek należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową i wytycznymi producenta. 
 
Próba szczelności 
Próbę szczelności przewodów należy przeprowadzić zgodnie z wymaganiami PN-EN 1610:2002. 
Przed zasypaniem wykopów należy wykonać próbę szczelności kanalizacji na eksfiltrację przy 
określonym ciśnieniu wody wewnątrz przewodu, odcinkami do 70 m pomiędzy studzienkami 
kanalizacyjnymi. Studzienki umożliwiają zejście na poziom kanałów i zamknięcie ich tymczasowymi 
zamknięciami mechanicznymi (korki), lub pneumatycznymi (worki), dla napełnienia przewodu wodą 
i dokonania próby szczelności. Złącza kielichowe zarówno na rurach jak i połączeniach ze 
studzienkami i przyłączami winny być nie zasypane. Wszystkie otwory badanego odcinka (łącznie 
z przyłączami) i inne kształtki z otworami, muszą być na okres próby zakorkowane i zabezpieczone 
podparciem. 
Studzienki podlegają próbie łącznie z całym badanym kanałem. 
Urządzenia do zamykania (na okres próby) badanych kanałów muszą być wyposażone w króćce 
z zaworami dla: 
- doprowadzenia wody, 
- opróżnienia przewodu z wody po próbie, 
- odpowietrzenia, 
- przyłączenia urządzenia pomiarowego. 
 Odpowietrzenie z kolei dokonuje się przez najwyższy punkt przewodu. Czas napełnienia 
przewodu nie powinien być krótszy od 1 godziny dla spokojnego napełnienia i odpowietrzenia 
przewodu. 
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Inspekcja telewizyjna powykonawcza. 
Inspekcję kanałów (sieci i przyłączy) przeprowadzić przy pomocy kamery TV wprowadzonej do 
zrealizowanego kanału. Kamera TV ma być kolorowa, samobieżna, z głowicą obrotową. W trakcie 
wykonywania inspekcji głowica kamery powinna być umieszczona centrycznie w osi kanału. Należy 
zapewnić oświetlenie wystarczające do obejrzenia całego przekroju kanału, jakość obrazu nie 
może budzić wątpliwości, co do stanu kanału. Efektem wykonanej inspekcji jest zapis na DVD wraz 
z raportem z wykonanej inspekcji (zawierającym opis stanu kanału) oraz zdjęciami włączeń 
przykanalików. 
 
 
Po  ukończeniu  Robót  Wykonawca  wykona  i dostarczy Zamawiającemu powykonawczą 
dokumentację geodezyjną j (2 egzemplarze w formie papierowej (w skali 1:500 na arkuszach 
obejmujących cały zakres rzeczowy), 2 egzemplarze w formie elektronicznej (plik dwg – który ma 
zawierać min. przebieg kanalizacji sanitarnej (z opisem studzienek i kanału – rzędne, średnice, 
materiał), granice działek z numerami, zarys budynków (z numerami) i budowli oraz drogi)), która 
powinna zawierać szczegółowy wykaz długości wybudowanych sieci i przyłączy/sięgaczy. 
 
 
Zezwolenia 
Zamawiający uzyskał i jest w posiadaniu wszelkich uzgodnień i pozwoleń wymaganych prawem 
polskim i przepisami jednostek administracyjnych (np.: zarządców dróg, cieków wodnych) do 
uzyskania pozwolenia na budowę. 
Wykonawca ma obowiązek na własny koszt i na bieżąco aktualizować wszelkie uzgodnienia 
niezbędne do prowadzenia robót bez przestojów. 
 
INSTALACJE NAD- I PODZIEMNE 
Informacje odnośnie charakteru gruntu i podglebia na placu budowy oraz przybliżone lokalizacje 
istniejących instalacji podziemnych podano na rysunkach i w opisach Dokumentacji Projektowej. 
Nie zwalania to jednak Wykonawcy od obowiązku sprawdzenia tych danych oraz ich uaktualnienia 
o stwierdzone różnice. 
Przed rozpoczęciem prac budowlanych Wykonawca zasięgnie informacji na temat istnienia i 
zapozna się z rozplanowaniem napowietrznych linii telefonicznych i elektrycznych, oraz wszystkich 
wsporników, części i wyposażenia z nimi związanego, a także podziemnych linii elektrycznych, 
telefonicznych, kanałów ściekowych, przepustów, sieci wodnej itp. na terenie przeznaczonym do 
prowadzenia prac. 
Każda informacja mająca na celu wskazanie rozmieszczenia istniejącego uzbrojenia podziemnego 
i urządzeń została uzyskana z najlepszych dostępnych źródeł, jednak podanie takiej informacji 
przez władze lokalne nie ma być poczytane za ograniczenie w jakikolwiek sposób 
odpowiedzialności Wykonawcy za sprawdzenie, poprzez właściwe zbadanie terenu lub w inny 
sposób, dokładnego rozmieszczenia istniejącego uzbrojenia i innych urządzeń. 
Wszelkie przekopy kontrolne i ew. dodatkowe badania gruntu Wykonawca uwzględni w cenie robót 
i nie będzie oczekiwał za nie dodatkowej zapłaty. 
Jeżeli konieczne jest wykonywanie prac w pobliżu mediów, należy na piśmie przedstawić 
zezwolenie wydane przez właściwe władze. 
Wszelkie prace realizowane w pobliżu istniejących instalacji nad- i podziemnych winny być 
wykonywane przy zastosowaniu odpowiednich środków ostrożności i odpowiednich zabezpieczeń. 
Zakres zabezpieczeń winien być przedstawiony do zatwierdzenia przez Zamawiającego oraz 
winien spełniać wszystkie istniejące w tym zakresie przepisy. 
W przypadku jednak jakiegokolwiek uszkodzenia bądź zepsucia istniejących urządzeń naziemnych 
lub podziemnych, szkody zostaną natychmiast naprawione lub dokonana zostanie niezbędna 
wymiana przez Wykonawcę na jego własny koszt. 
 
 
Dokumentacja odbiorowa 
Przed rozpoczęciem prób końcowych Wykonawca dostarczy Zamawiającemu komplet 
dokumentacji odbiorowej. 
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W skład dokumentacji odbiorowej wchodzi dokumentacja powykonawcza, w tym: 
a) rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii 

telefonicznej, energetycznej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót 
właścicielom urządzeń, 

b) kompletna dokumentację inwentaryzacji geodezyjnej (4 egzemplarze w formie papierowej  
(w skali zgodnie z projektem na arkuszach obejmujących cały zakres rzeczowy), 1 egzemplarz 
w formie elektronicznej (plik dwg – który ma zawierać min. przebieg kanalizacji sanitarnej 
(z opisem studzienek i kanału – rzędne, średnice, materiał), granice działek z numerami, zarys 
budynków (z numerami) i budowli oraz drogi)), która powinna zawierać szczegółowy wykaz 
długości wybudowanych sieci i przyłączy/sięgaczy, 

c) instrukcje eksploatacyjno-ruchowe, 
d) DTR i certyfikaty zainstalowanych urządzeń i wyposażenia, 
e) deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów,  
f) protokoły pozytywnych wyników prób szczelności sieci (lub odpowiednie wpisy komisyjnego 

odbioru tych prób w Dzienniku Budowy), 
g) wyniki badania nośności podbudowy wykonanej po zasypach wykopów usytuowanych w 

ciągach dróg i dojazdów do nieruchomości, Ustala się, że zostaną przeprowadzone min. 2 
badania modułu odkształceń na każdej drogi, lecz nie rzadziej niż 1 badanie modułu 
odkształceń na 100 mb odtwarzanej podbudowy, 

h) bezwarunkowe protokoły odbioru zasypu i podbudowy oraz odbioru nawierzchni podpisane 
i) przez właścicieli dróg, protokoły odbioru z kolizji z innymi uzbrojeniami technicznymi, 
j) oświadczenia właścicieli/administratorów nieruchomości, na których realizowana była budowa 

potwierdzające brak zastrzeżeń do sposobu odtworzenia terenu, a także elementów obiektów, 
w obrębie których prowadzona była budowa, 

k) Dziennik Budowy z wpisem Kierownika Budowy o gotowości do odbioru technicznego 
końcowego i przekazania sieci oraz obiektów do eksploatacji  

l) Inspekcja telewizyjna kanałów – sieci i przyłączy, 
m) protokoły z prób szczelności na eks – i infiltrację. 
 
Zamawiający zastrzega sobie okres do 10 dni roboczych na sprawdzenie dostarczonych 
materiałów. 
Wszystkie rysunki, instrukcje obsługi i dokumentacja dostarczane przez Wykonawcę powinny być 
sporządzone w języku polskim. 

3.4. 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.  

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.  
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3.5. 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, 

3.6. Zamawiający dopuszcza składania ofert częściowych. 

3.6.1. 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. 

3.6.2. Ofertę można składać w odniesieniu do wszystkich części zamówienia. 
3.6.3. Zamawiający nie określa maksymalnej liczby części zamówienia, na które może zostać udzielone 

zamówienie jednemu Wykonawcy. 
3.6.4. Wykonawca może złożyć ofertę na każdą z części, na wybrane części lub na wszystkie części 

zamówienia. 
3.6.5. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie mogą złożyć tylko jedną ofertę na tę/te 

samą/same część/części zamówienia.  
3.6.6. Zamawiający zastrzega obowiązek osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części 

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

3.6.7. Umowa z Wykonawcą zostanie zawarta na każdą z części zamówienia na podstawie wyboru 
najkorzystniejszej oferty częściowej.  

4. Termin wykonania zamówienia:  

4.1. Część 1 - 8 miesięcy od daty przekazania terenu budowy. 

4.2. Część 2 - 8 miesięcy od daty przekazania terenu budowy. 

4.3. Część 3 - 2 miesiące od daty przekazania terenu budowy. 

5. Warunki udziału w postępowaniu oraz braku podstaw wykluczenia.  

5.1. 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. 

5.2. Warunki udziału w postępowaniu.  

5.2.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki 

udziału w postepowaniu, dotyczące: 

a) sytuacji ekonomicznej lub finansowej,  

b) zdolności technicznej lub zawodowej 

 określone przez zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu i SIWZ. 

5.2.2. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.  

a) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają 

pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo 
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reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia 

publicznego.  

b) Przepisy dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców wspólnie 

ubiegających się o udzielenie zamówienia.  

c) Jeżeli oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia 

zostanie wybrana, zamawiający będzie żądać przed zawarciem umowy w sprawie 

zamówienia publicznego, umowy regulującej współpracę tych wykonawców. 

5.3. Określenie warunków udziału w postępowaniu dla części 1. 

5.3.1. 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. 

5.3.2. 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 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; 

 5.31. Określenie warunków udziału w postępowaniu dla części 2. 

5.3.11. 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. 

5.3.21. Wykonawca spełni warunek dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej, o którym 

mowa w pkt 5.2.1. lit. b) SIWZ, jeżeli wykaże, że: 
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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 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; 

5.32. Określenie warunków udziału w postępowaniu dla części 3. 

5.3.12. 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. 

5.3.22. 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; 

 

5.3.3. W przypadku warunku zdolności technicznej lub zawodowej, w zakresie dysponowania 

osobami skierowanymi przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, 

odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, zamawiający uznaje wymagane 

uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi określone w rozporządzeniu Ministra 

Infrastruktury i rozwoju  z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji 
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technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r., poz. 1278) oraz uprawnienia obowiązujące 

wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawnych, a także zgodnie z 

art. 12a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r., poz. 290, z 

późn. zm.), zamawiający uznaje również wymagane uprawnienia budowlane do kierowania 

robotami budowlanymi nabyte w innych niż Rzeczpospolita Polska państwach 

członkowskich Unii Europejskiej, państwach członkowskich Europejskiego Porozumienia 

o Wolnym Handlu (EFTA) - stronach umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, 

Konfederacji Szwajcarskiej, na zasadach określonych w ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r. 

o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii 

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

5.3.4. W przypadku osób, które są obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej, 

Konfederacji Szwajcarskiej oraz państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o 

Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym (w 

rozumieniu art. 4a ust. 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych 

architektów oraz inżynierów budownictwa (Dz.U. z 2014 r. poz. 1946, z późn. zm.), osoby 

wyznaczone do realizacji zamówienia posiadają uprawnienia budowlane do kierowania 

robotami budowlanymi, jeżeli:  

a) nabyły kwalifikacje zawodowe do wykonywania działalności w budownictwie, 

równoznacznej wykonywaniu samodzielnych funkcji technicznych w 

budownictwie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, odpowiadające 

posiadaniu uprawnień budowlanych do kierowania robotami budowlanymi, oraz  

b) posiadają odpowiednią decyzję o uznaniu kwalifikacji zawodowych lub w 

przypadku braku decyzji o uznaniu kwalifikacji zawodowych - zostały spełnione 

w stosunku do tych osób wymagania, o których mowa w art. 20a ust. 2-6 ustawy 

z dnia 15 grudnia 2000r. o samorządach zawodowych architektów oraz 

inżynierów budownictwa, dotyczące świadczenia usług transgranicznych.  

5.3.5. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w 

stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, polegać na 

zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej 

innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków 

prawnych.  

5.3.6. 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.  

5.3.7. Zamawiający ocenia, 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 bada, czy 

nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w pkt 5.4. i 

5.5. SIWZ. 

5.3.8. W odniesieniu do warunków dotyczących kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, 

wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują 

roboty budowlane, do realizacji których te zdolności są wymagane.  

5.3.9. 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. 
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5.3.10. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, 

podmiotu, o którym mowa w pkt 5.3.5. SIWZ, 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: 

a) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub 

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

wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub 

ekonomiczną, o których mowa w pkt 5.3.1, 5.3.11, 5.3.12  i 5.3.2, , 5.3.21, 5.3.22   

SIWZ. 

5.3.11. W celu oceny, czy wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów 

na zasadach określonych w pkt 5.3.5. SIWZ, 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 może żądać dokumentów, które określają w szczególności: 

1) zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu; 

2) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy 

wykonywaniu zamówienia publicznego; 

3) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia 

publicznego; 

4) czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do 

warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji 

zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane, których wskazane 

zdolności dotyczą. 

5.3.12. Zamawiający żąda od wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych 

podmiotów na zasadach określonych w pkt 5.3.5. SIWZ, przedstawienia w odniesieniu do 

tych podmiotów dokumentów wymienionych w pkt 6.5. ppkt 1) – 5) SIWZ. 

5.3.13. Zamawiający żąda od wykonawcy przedstawienia dokumentów wymienionych w pkt 6.5. 

ppkt 1) – 5) SIWZ, dotyczących podwykonawcy, któremu zamierza powierzyć wykonanie 

części zamówienia, a który nie jest podmiotem, na którego zdolnościach lub sytuacji 

wykonawca polega na zasadach określonych w pkt 5.3.5. SIWZ. 

5.4. 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, 
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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; 

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. 

5.5. Z postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający wyklucza również wykonawcę: 

1) w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w 

postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez 

likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 
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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;  

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. 

6. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału w 

postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. 

6.1. W celu potwierdzenia spełniania warunku dotyczącego sytuacji ekonomicznej lub finansowej 

określonego w pkt 5.3.1., 5.3.11, 5.3.12  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. 

6.2. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może złożyć dokumentów dotyczących sytuacji 

finansowej lub ekonomicznej wymaganych przez zamawiającego, może złożyć inny dokument, 

który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez zamawiającego warunku 

udziału w postępowaniu.   
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6.3. W celu potwierdzenia spełniania warunku dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej 

określonego 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; 

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. 

6.4. Jeżeli w dokumentach składanych w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w 

postępowaniu, kwoty będą wyrażane w walucie obcej, kwoty te zostaną przeliczone 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. 

6.5. 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; 
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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. 

6.6. 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 oraz okresu gwarancji, zawartych w ofertach, 

przekazuje zamawiającemu oświadczenie na podstawie pkt 6.5. 5) 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. 

6.7. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w 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  (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. 

6.8. Dokumenty, o których mowa w pkt 6.7. ppkt 1) i ppkt 2) lit. b SIWZ, 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 6.7. ppkt 2) lit. a) SIWZ, powinien 

być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem tego terminu. 

6.9. 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 6.7. SIWZ, 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 6.8. SIWZ stosuje się. 
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6.10. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, zamawiający 

może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym wykonawca ma siedzibę 

lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o 

udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu. 

6.11. Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby 

mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy 

dokument wskazany w pkt 6.5. ppkt 1) SIWZ, składa dokument, o którym mowa w pkt 6.7. ppkt 

1) SIWZ, w zakresie określonym w pkt 5.4. 3) i 10) oraz 5.5. 4) SIWZ (art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 

oraz ust. 5 pkt 6 ustawy Pzp). Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której 

dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem 

zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed organem 

sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego 

właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis pkt 6.8. SIWZ zdanie 

pierwsze stosuje się. 

6.12. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, zamawiający 

może zwrócić się do właściwych organów kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, 

której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu. 

6.13. Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie pkt 5.4. 2) i 3) oraz 5) – 9) lub pkt 5.5. 

SIWZ, może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do 

wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej 

przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną 

krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę 

z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i 

kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom 

skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu wykonawcy. Przepisu zdania pierwszego nie 

stosuje się, jeżeli wobec wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono 

prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął 

określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu.  

6.14. Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli zamawiający, uwzględniając wagę i szczególne 

okoliczności czynu wykonawcy, uzna za wystarczające dowody przedstawione na podstawie 

pkt 6.13 SIWZ. 

6.15. Zamawiający żąda od wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów 

na zasadach określonych w pkt 5.3.5. SIWZ, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów 

dokumentów wymienionych w pkt 6.5. ppkt 1) – 5) SIWZ. 

6.16. Zamawiający żąda od wykonawcy przedstawienia dokumentów wymienionych w pkt 6.5. ppkt 

1) – 5) SIWZ, dotyczących podwykonawcy, któremu zamierza powierzyć wykonanie części 

zamówienia, a który nie jest podmiotem, na którego zdolnościach lub sytuacji wykonawca 

polega na zasadach określonych w pkt 5.3.5. SIWZ. 

6.17. Jeżeli treść informacji przekazanych przez wykonawcę w oświadczeniu odpowiada zakresowi 

informacji, których zamawiający wymaga poprzez żądanie dokumentów, w szczególności o 

których mowa w pkt 6.3., zamawiający może odstąpić od żądania tych dokumentów od 

wykonawcy. W takim przypadku dowodem spełniania przez wykonawcę warunków udziału w 

postępowaniu oraz braku podstaw wykluczenia są odpowiednie informacje przekazane przez 

wykonawcę lub odpowiednio przez podmioty, na których zdolnościach lub sytuacji wykonawca 

polega na zasadach określonych w pkt 5.3.5. SIWZ, w oświadczeniu wykonawcy.  
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7. Zasady składania oświadczeń i dokumentów oraz wyboru oferty. 

7.1. 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. 

7.2. 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 7.1. SIWZ.  

7.3. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie składa 

każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie te musi 

potwierdzać 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. 

7.4. Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających 

spełnianie warunków udziału w postępowaniu i brak podstaw wykluczenia z postępowania, jeżeli 

zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego wykonawcy lub może je 

uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów 

publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów 

realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r. poz. 1114 oraz z 2016 r. poz. 352). 

7.5. Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza 

powierzyć podwykonawcom i podania przez wykonawcę firm podwykonawców. 

7.6. Zamawiający w postępowaniu najpierw dokona oceny ofert na podstawie złożonej oferty 

(zał. nr 1 do SIWZ) wraz z przedmiarem robót (zał. nr 5 do SIWZ) oraz oświadczeniem (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, wezwie 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.  

7.7. Jeżeli wykaz, oświadczenia lub inne złożone przez wykonawcę dokumenty będą budzić 

wątpliwości zamawiającego, może on zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na 

rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, o dodatkowe informacje lub dokumenty w tym 

zakresie. 

7.8. Oświadczenia dotyczące wykonawcy i innych podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji 

polega wykonawca na zasadach określonych w pkt 5.3.5. SIWZ oraz dotyczące 

podwykonawców, składane są w oryginale. 

7.9. Dokumenty, inne niż oświadczenia, o których mowa w pkt 7.8. SIWZ, składane są w oryginale lub 

kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. 

7.10. 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.  

7.11. Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje w formie pisemnej lub w formie 

elektronicznej. 
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7.12. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii 

dokumentów, innych niż oświadczenia, wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest 

nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości. 

7.13. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.  

7.14. Jeżeli wykonawca nie złoży oświadczenia, o którym mowa w pkt 7.1. SIWZ, oświadczeń lub 

dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub brak podstaw 

wykluczenia, lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, 

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

zamawiającego wątpliwości, zamawiający wzywa do ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia 

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

uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta wykonawcy podlega odrzuceniu 

albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. 

7.15. Jeżeli wykonawca nie złoży wymaganych pełnomocnictw albo złoży wadliwe pełnomocnictwa, 

zamawiający wzywa do ich złożenia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich 

złożenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie 

postępowania. 

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

dotyczących oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w 

postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia - wskazanych w ogłoszeniu o zamówieniu i 

specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

7.17. Zamawiający poprawia w ofercie: 

7.17.1. oczywiste omyki pisarskie, 

7.17.2. oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych 

dokonanych poprawek, 

7.17.3. inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze SIWZ, niepowodujących 

istotnych zmian w treści oferty, 

- niezwłocznie powiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona. 

7.18. Jeżeli wykaz, oświadczenia lub inne złożone przez wykonawcę dokumenty budzą wątpliwości 

zamawiającego, może on zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz którego 

roboty budowlane były wykonane, o dodatkowe informacje lub dokumenty w tym zakresie. 

7.19. Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie 

zamówienia, zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać wykonawców do 

złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie 

podlegają wykluczeniu, spełniają warunki udziału w postępowaniu, a jeżeli zachodzą 

uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już 

aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów. 

 

8. Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania 

oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z 

wykonawcami. 

8.1 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 
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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). 

8.2 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. 

8.3 Osobą uprawnioną do porozumiewania się z wykonawcami jest: 

a) Kinga Maciejowska – Starszy Specjalista: 

 e-mail: ekoskawa_makowpodh@vp.pl ;  

 numer faxu: 33 877 00 45  

9. Zamawiający nie dopuszcza porozumiewania się z wykonawcami za pośrednictwem telefonu. 

10. Wymagania dotyczące wadium. 

10.1. Zamawiający żąda wniesienia wadium w kwocie: 

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

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

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

10.2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. 

10.3. 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.  

10.4. 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. 

10.4.1. 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. 

mailto:ekoskawa_makowpodh@vp.pl


 
Zamawiający – Przedsiębiorstwo Wodno – Kanalizacyjne „Eko – Skawa” Sp. z o.o. w Makowie Podhalańskim 
Postępowanie sektorowe o udzielenie zamówienia na:  
Budowę odcinków sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do budynków na terenie gminy Maków Podhalański – część 1, 
część 2, część 3. 

Oznaczenie sprawy (numer referencyjny): ES.ZP.8/2020 
 

 

 

 
 

 

20 
 

10.4.2. 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 

10.5. 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.  

10.6. 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). 

10.7. Oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium w formach, o których mowa w pkt 

10.3. SIWZ wykonawca składa wraz z ofertą. 

10.8. 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. 

10.8. 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. 

10.10. 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 

10.11. 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 zachowa-

niem ciągłości zabezpieczenia oferty kwotą wadium.  

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

kwoty wadium na poczet zabezpieczenia. 

11. Termin związania ofertą. 

11.1. Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z 

upływem terminu składania ofert. 

11.2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może przedłużyć termin związania 

ofertą, z tym że zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu 

związania ofertą, zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu 

o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.  

                                                           
* Niepotrzebne skreślić 
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11.3. Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem 

okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na 

przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane 

jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego 

przedłużenia dotyczy jedynie wykonawcy, którego oferta została wybrana jako 

najkorzystniejsza. 

11.4. Odmowa wyrażenia zgody, o której mowa w pkt 11.2., nie powoduje utraty wadium. 

11.5. Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli wykonawca nie wyrazi zgody, o której mowa w pkt 11.3. 

SIWZ, na przedłużenie terminu związania ofertą. 

 

12. Opis sposobu przygotowywania ofert.  

12.1. Ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej. Zamawiający nie dopuszcza 

składania oferty w postaci elektronicznej. 

12.2. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim i zamawiający nie wyraża 

zgody na złożenie oświadczeń, oferty oraz innych dokumentów jednym z języków powszechnie 

używanych w handlu międzynarodowym.  

12.3. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.  

12.4. Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ. 

12.5. Wzór formularza oferty stanowi Załącznik nr 1 do SIWZ. 

12.6. Ofertę podpisuje osoba lub osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy.   

12.7. Jeżeli wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, wraz z ofertą składa się pełnomocnictwo. 

12.8. Wykonawca może złożyć jedną ofertę.  

12.9. Ofertę sporządza się w sposób staranny, czytelny i trwały. Stwierdzone przez wykonawcę w 

ofercie błędy i omyłki w zapisach - przed jej złożeniem - poprawia się przez skreślenie 

dotychczasowej treści i wpisanie nowej, z zachowaniem czytelności błędnego zapisu, oraz 

podpisanie poprawki i zamieszczenie daty dokonania poprawki.  

12.10. Ofertę należy przygotować tak, by z zawartością oferty nie można było zapoznać się przed 

upływem terminu otwarcia ofert. 

12.11. Zaleca się, aby wykonawca zbroszurował ofertę oraz ponumerował jej strony.  

12.12. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi wykonawca.  

12.13. Wykonawca składa ofertę w zamkniętej kopercie lub innym opakowaniu w sposób 

zapewniający nieujawnienie treści oferty do chwili jej otwarcia. Zamknięta koperta lub inne 

opakowanie musi zawierać oznaczenie: 

Oferta złożona w przetargu nieograniczonym 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  
Nie otwierać przed upływem terminu otwarcia ofert. 

12.14. Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę.  

                                                           
* Niepotrzebne skreślić 
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12.15. W przypadku wycofania oferty, wykonawca składa pisemne oświadczenie, że ofertę wycofuje. 

Oświadczenie o wycofaniu oferty, wykonawca umieszcza w zamkniętej kopercie lub innym 

opakowaniu, która musi zawierać oznaczenie: 

Oświadczenie o wycofaniu oferty złożonej w przetargu nieograniczonym 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 

Nie otwierać przed upływem terminu otwarcia ofert. 

Oświadczenie o wycofaniu oferty musi zawierać co najmniej nazwę i adres wykonawcy, treść 

oświadczenia wykonawcy o wycofaniu oferty oraz podpis osoby lub osób uprawnionych do 

reprezentowania wykonawcy.  

12.16. W przypadku zmiany oferty wykonawca składa pisemne oświadczenie, że ofertę zmienia, 

określając zakres tych zmian. Oświadczenie o zmianie oferty wykonawca umieszcza w 

zamkniętej kopercie lub innym opakowaniu, która musi zawierać oznaczenie: 

Oświadczenie o zmianie oferty złożonej w przetargu nieograniczonym 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 
Nie otwierać przed upływem terminu otwarcia ofert. 

Oświadczenie o zmianie oferty musi zawierać nazwę i adres wykonawcy oraz podpis 

wykonawcy. 

12.17. Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów 

o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli wykonawca, nie później niż w terminie składania 

ofert, zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje 

stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. W takim przypadku wykonawca oznacza informacje 

stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa klauzulą „tajemnica przedsiębiorstwa - nie 

udostępniać”. Wykonawca nie może zastrzec nazwy (firmy) oraz jego adresu, a także 

informacji dotyczących ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i 

warunków płatności zawartych w jego ofercie. 

13. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert. 

13.1. 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. 

13.2. Miejsce i termin otwarcia ofert:  

                                                           
* Niepotrzebne skreślić 
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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, godz. 11.30. 

13.3. Oferta złożona w terminie składania ofert będzie podlegać rejestracji przez zamawiającego. 

Koperta lub inne opakowanie, w którym będzie złożona oferta zostanie opatrzona numerem 

według kolejności składania ofert oraz terminem jej złożenia, a wykonawca otrzyma 

potwierdzenie złożenia oferty wraz z informacją o terminie jej złożenia. 

13.4. Jeżeli w ofercie wykonawca poda cenę napisaną słownie inną niż cenę napisaną cyfrowo, 

podczas otwarcia ofert zostanie podana cena napisana słownie.  

13.5. Koperty lub inne opakowanie zawierające oświadczenie o wycofaniu złożonej oferty otwierane 

będą w pierwszej kolejności.  

13.6. Koperty lub inne opakowanie zawierające oświadczenie o zmianie złożonej oferty zostaną 

otwarte przy otwieraniu oferty wykonawcy, który dokonał zmiany złożonej oferty. 

13.7. Niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieszcza na stronie internetowej informacje 

dotyczące: 

1) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia; 

2) firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie; 

3) ceny i okresu gwarancji zawartych w ofertach. 

13.8. Zamawiający niezwłocznie zwraca ofertę, która została złożona po terminie. 

14. Opis sposobu obliczenia ceny. 

14.1. Cenę należy podać w PLN (w złotych polskich) do dwóch miejsc po przecinku (z 

dokładnością do 1 grosza). Zamawiający nie dopuszcza podania w ofercie ceny w walucie 

obcej.  

14.2. Cena powinna być wyliczona w oparciu o całkowity zakres prac przedstawiony w Załącznikach 

nr 3, 4, 5, 6 ,6a, 9, 9a do SIWZ i musi uwzględniać wszystkie wymagania niniejszej SIWZ oraz 

obejmować wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z 

obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia.  

14.3. Rozliczenia pomiędzy zamawiającym a wykonawcą dla części 1 i części 2 będą prowadzone 

w walucie PLN, na podstawie obmiaru ilości wykonanych robót budowlanych . 

14.4. Rozliczenia pomiędzy zamawiającym a wykonawcą dla części 3 będą prowadzone w walucie 

PLN, ryczałtowo.  

14.5. Ceną Oferty jest kwota wymieniona w Formularzu Oferty sporządzonej na podstawie załącznika  

nr 1 do SIWZ, wyliczona na podstawie Przedmiaru Robót (sieci i przyłączy), stanowiące 

Załączniki nr 6 (część 1)  i 6a (część 2) do SIWZ oraz cena ryczałtowa dla części 3. 

14.6. Brak jakiegokolwiek elementu (pozycji) w przedmiarze robót (część 1, część 2)  lub w cenie 

ryczałtowej (część 3) niezbędnego do wykonania przedmiotu umowy nie zwalnia Wykonawcy 

z jego wykonania zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i nie będzie stanowić podstawy do 

roszczenia o dodatkową zapłatę. 

14.7. Ceny podane w przedmiarze robót (część 1, część 2) i cenie ryczałtowej (część 3) winny 

zawierać w sobie wszystkie koszty towarzyszące wykonaniu zamówienia.  

14.8. Suma wartości pozycji w Przedmiarze robót (suma budowy sieci i przyłączy) - (część 1, część 

2) wpisana do formularza Oferty stanowić będzie cenę oferty netto (bez podatku VAT) osobno  

dla części 1 i osobno dla części 2. W cenie oferty brutto należy uwzględnić obowiązujący 

podatek VAT. Ceny netto określone przez Wykonawcę w Przedmiarze robót, nie będą 

zmieniane w toku realizacji umowy i nie będą podlegały waloryzacji. 
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14.9. Wykonawcy zobowiązni są do bardzo starannego zapoznania się z przedmiotem zamówienia, 

warunkami wykonania i wszystkimi czynnikami mogącymi mieć wpływ na wycenę zamówienia.  

14.10. Sposób zapłaty i rozliczenia za realizację niniejszego zamówienia, określone zostały we 

wzorze Umowy – załącznik nr 9 (część 1, część 2)  i 9a (część 3)  do SIWZ. 

 

15. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem 

wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert osobno dla każdej części zamówienia. 

15.1. Najkorzystniejszą ofertą będzie oferta dla danej części zamówienia (część1, część 2, część 3), 

która przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny i kryterium „Okresu gwarancji”. 

15.2. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie oraz opis sposobu oceny ofert: 

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); 

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 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. 

16. Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu 

zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

16.1. 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 
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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. 

 

16.2. Warunki wymagane dla ubezpieczenia ryzyk budowlano - montażowych, o których mowa w pkt 

16.1. ppkt 4 SIWZ.: 

1) odpowiedzialność ubezpieczyciela rozpoczyna się w pierwszym dniu okresu 

ubezpieczenia wskazanym w polisie, nie wcześniej jednak niż w pierwszym dniu 

rozpoczęcia robót budowlano - montażowych, 

2) odpowiedzialność ubezpieczyciela kończy się w dniu odbioru końcowego. 

 

16.3. W przypadku zmian wprowadzonych do umowy ubezpieczenia w trakcie trwania okresu 

ubezpieczenia zapisy dotyczące początku i końca okresu ubezpieczenia stosuje się 

odpowiednio. 

16.4. Wymagane klauzule ubezpieczeniowe:  

a) klauzula odpowiedzialności wzajemnej 
b) klauzula usuwanie usterek w okresie gwarancyjnym 
c) klauzula ubezpieczenia szkód w pracach budowlano – montażowych w wyniku rozruchu 

gorącego, prób i testów 
d) klauzula zastrzeżenia dotyczącego podziemnych kabli, rur i innych urządzeń 
e) klauzula transportu lądowego 
f) klauzula pokrycie ryzyka projektanta 
g) klauzula pokrycie szkód w elementach odebranych lub oddanych do użytkowania 
h) klauzula reprezentantów  
i) klauzula ubezpieczenia budowy lub montażu w zakresie podstawowym 
j) klauzula automatycznego wzrostu wartości obiektu budowlanego lub montażowego 
k) klauzula automatycznego przedłużenia okresu ubezpieczenia 
l) klauzula podwykonawców 

16.7. Zamawiający nie wyraża zgody na wyłączenie odpowiedzialności ubezpieczyciela w zakresie 

szkód powstałych w skutek rażącego niedbalstwa Wykonawcy i podwykonawcy lub 

podwykonawców. 

17. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy w sprawie zamówienia 

publicznego. 

17.1. Zabezpieczenie ustala się w wysokości 10 % ceny całkowitej podanej w ofercie. Wykonawca 

wnosi zabezpieczenie przed podpisaniem umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

17.2. 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 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). 

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

następujących formach: 
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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.). 

W przypadku wniesienie zabezpieczenia w jednej lub kilku w/w formach wykonawca 

składa oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie zabezpieczenia w tych formach. 

17.4. 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). 

17.5. 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. 

17.6. 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. 

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

okresu rękojmi za wady. 

17.8. 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. 

17.9. Za zgodą zamawiającego wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną 

lub kilka form, o których mowa w pkt 17.3. SIWZ. Zmiana formy zabezpieczenia musi być 

dokonana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości. 

17.10. 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. 

17.11. Zamawiający nie wyraża zgody na tworzenie zabezpieczenia przez potrącenia z należności 

za częściowo wykonane roboty budowlane. 

17.12. 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 

                                                           
* niepotrzebne skreślić 
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zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w dniu zamieszczenia ogłoszenia na stronie 

internetowej Zamawiającego: www.ekoskawa.pl  

17.14. 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 stronie internetowej Zamawiającego: www.ekoskawa.pl 

17.14. 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. 

18. Wzór umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

Wzór umowy w sprawie zamówienia publicznego stanowi Załącznik nr 9 (część 1, część 2) i 

Załącznik nr 9a (część 3) do SIWZ. 

19. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania o 

udzielenie zamówienia. 

19.1. Środki ochrony prawnej przysługują wykonawcom, a także innym osobom, jeżeli ich interes 

prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku.  

19.2. Wobec czynności podjętych przez Zamawiającego w toku postępowania oraz w przypadku 

zaniechania przez Zamawiającego czynności, do której jest obowiązany, można wnieść 

pisemne odwołanie do Zamawiającego. 

19.3. Odwołanie wnosi się w terminie 3 dni od dnia, w którym wykonawca powziął lub mógł 

powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia, z 

zastrzeżeniem, że odwołanie dotyczące postanowień specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia wnosi się nie później niż 3 dni przed upływem terminu składania ofert. 

Odwołanie uważa się za wniesione z chwilą, gdy doszło on do Zamawiającego w taki sposób, 

że kierownik zamawiającego mógł zapoznać się z jego treścią.  

19.4. Wniesienie odwołania jest dopuszczalne tylko przed zawarciem umowy.  

19.5. Zamawiający odrzuca odwołanie wniesione po terminie lub wniesione przez podmiot 

nieuprawniony.  

19.6. Odwołanie powinno wskazywać oprotestowaną czynność lub zaniechanie zamawiającego, 

a także zawierać żądanie, zwięzłe przytoczenie zarzutów oraz okoliczności faktycznych i 

prawnych uzasadniających wniesienie odwołania.  

19.7. Wniesienie odwołania nie przerywa biegu związania ofertą.  

19.8. Decyzja Zamawiającego o rozstrzygnięciu odwołania jest ostateczna i nie podlega odwołaniu 

ani skardze.  

20. Informacja o przewidywanych zamówieniach 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. 

21. Adres strony internetowej Zamawiającego: www.ekoskawa.pl  

http://www.ekoskawa.pl/
http://www.ekoskawa.pl/
http://www.ekoskawa.pl/
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22. 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. 

23.  Wymagania dotyczące umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, 

których niespełnienie spowoduje zgłoszenie przez zamawiającego odpowiednio zastrzeżeń lub 

sprzeciwu. 

Zakres w/w wymagań określa wzór umowy stanowiący Załącznik nr 9 i 9a do SIWZ. 

24. Podanie nazw  albo imion i nazwisk oraz danych kontaktowych podwykonawców i osób do 

kontaktu z nimi, zaangażowanych w roboty budowlane.  

24.1. 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.  

24.2. Wykonawca zawiadamia zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o których mowa w 

pkt 24.1. SIWZ., w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazuje informacje na temat 

nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację robót 

budowlanych. 

25. Niżej wymienione załączniki do SIWZ stanowią jej treść: 

1) Załącznik nr 1 do SIWZ - formularz oferty, 

2) Załącznik nr 2 do SIWZ - wzór oświadczenia w zakresie wskazanym przez zamawiającego w ogłoszeniu o 

zamówieniu i w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wstępnie potwierdzającego, że wykonawca 

nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu, 

3) Załącznik nr 3 do SIWZ - Projekt budowlany – Część 1 

4) Załącznik nr 4 do SIWZ - Projekt budowlany – Część 2 

5) Załącznik nr 5 do SIWZ - Projekt budowlany – Część 3 

6) Załącznik nr 6 do SIWZ – Przedmiar robót – Część 1 

7) Załącznik nr 6a do SIWZ – Przedmiar robót – Część 2 

8) Załącznik nr 7, 71 i 72  do SIWZ - wzór wykazu robót 

9) Załącznik nr 8, 81 i 82  do SIWZ - wzór wykazu osób, którymi dysponuje lub będzie dysponował Wykonawca 

i które będą uczestniczyć w wykonywaniu niniejszego zamówienia 

10) Załącznik nr 8a, 8a1 i 8a2  do SIWZ - wzór informacji o osobach, które będą uczestniczyć w wykonywaniu 

niniejszego zamówienia. 

11) Załącznik nr 9 do SIWZ - wzór umowy – Część 1 i Część 2 

12) Załącznik nr 9a do SIWZ - wzór umowy – Część 3 

13) Załącznik nr 10 do SIWZ - wzór oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy 

kapitałowej, 

14) Załącznik nr 11 do SIWZ – wzór oświadczenia RODO 

Treść SIWZ z załącznikami zatwierdzam 

       Prezes Zarządu 
 

Maków Podhalański, 19.03.2020 r.   Marek Guzik 


