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I. INFORMACJA O ZAMAWIAJĄCYM: 

   

Gminny Zakład Komunalny Sp. z o.o. w Lubaszu 

ul. Stajkowska 23, 64-720, Lubasz  

NIP PL7632124059 REGON 301954643  

tel. 67 255 60 70  

e-mail: biuro@gzk-lubasz.pl 

Czas pracy zamawiającego  poniedziałek – piątek  od godz. 7 ³º - 15³º 

 

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej 

poniżej kwoty, o której mowa w art. 11 ust. 8 - zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004r. 

Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2015r., poz. 2164 z późn.zm.) oraz przepisów 

wykonawczych do niej, zwanej dalej „ustawą Pzp”. 

 

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

Przedmiotem zamówienia jest budowa sieci wodociągowej z przyłączami do działek nr 

137/4, 137/6, 137/8, 137/9, 137/11 i 49/1 w miejscowości Nowina (gm. Lubasz). 

Planowana inwestycja przebiega przez następujące działki ewidencyjne: 117/1, 137/2, 

149/1 i 149/2. Długość rurociągu – 496,1 mb 

 

     wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 

     Główny przedmiot zamówienia: 45231110-9 

      

       Po zakończeniu inwestycji Zamawiający będzie wymagał przeglądu całości 

zrealizowanej inwestycji kamerą z zapisem spadków chwilowych, odległości, zdjęć miejsc 

charakterystycznych              z podaniem daty i godziny wykonania wraz z udokumentowaniem 

tego w formie zapisu video na płycie CD lub DVD. 

      2.  Zakres rzeczowy zamówienia publicznego obejmuje: 

1) organizację terenu budowy, 

2) pełną obsługę geodezyjną, 

3) dostawę materiałów, sprzętu i narzędzi niezbędnych do wykonania robót budowlanych 

i instalacyjnych, 

4) organizację ruchu pieszego i kołowego, zajęcie dróg i dojść  na czas budowy, 

5) wykonanie robót zgodnie z projektem wykonawczym i SIWZ, 

6) uzgodnienie harmonogramu robót z Zamawiającym, 

7) przeprowadzenie pozytywnego odbioru obiektu,  

8) wykonanie dokumentacji powykonawczej w 3 egz. wraz z inwentaryzacją, 

9) przywrócenie przekazanego placu oraz dróg do stanu pierwotnego.  

 

3. Szczegółowy zakres rzeczowy robót określony został w dokumentacji projektowej  
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stanowiącej załącznik do niniejszej specyfikacji. 

4. Jeżeli w SIWZ przy opisie przedmiotu zamówienia wskazana została nazwa 

producenta, znak towarowy, patent lub pochodzenie w stosunku do  określonych materiałów, 

urządzeń, itp. Zamawiający wymaga, aby traktować takie wskazanie jako przykładowe i 

dopuszcza zastosowanie przy realizacji zamówienia  materiałów, urządzeń, itp. 

równoważnych o parametrach nie gorszych niż wskazane, odpowiednio to dokumentując. 

5. W przypadku opisania przedmiotu zamówienia za pomocą norm, aprobat, specyfikacji 

technicznych i systemów odniesienia, o których mowa w art.30 ust.1-3 PZP, zamawiający 

dopuszcza rozwiązania równoważne. W zakresie potwierdzenia, że oferowane roboty 

budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają wymaganiom, należy przedłożyć zaświadczenie 

niezależnego podmiotu uprawnionego do kontroli jakości, o spełnieniu norm.    

6. W celu prawidłowego sporządzenia oferty zaleca się przeprowadzenie przez 

Wykonawców wizji lokalnej dla uzyskania wszystkich niezbędnych informacji, co do 

ryzyka, trudności i wszelkich innych okoliczności, jakie mogą wystąpić w trakcie 

realizacji zamówienia.  Koszt wizji lokalnej ponosi Wykonawca. 

7. Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji jakości na wykonane zamówienie na okres  

3 lat od daty odbioru końcowego zadania. 

 

IV. OPIS CZĘŚCI ZAMÓWIENIA, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA 

SKŁADANIE OFERT CZĘŚCIOWYCH 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 

 

V. INFORMACJE O PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIENIACH 

UZUPEŁNIAJĄCYCH, O KTÓRYCH MOWA W ART. 67 UST. 1 PKT.  6 I 7 USTAWY 

Z DNIA 29 STYCZNIA 2004 R. – PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH (DZ. U. Z 

2013 R. , POZ. 907 ZE ZMIANAMI), 

Zamawiający  nie przewiduje udzielania zamówień uzupełniających. 

 

VI. OPIS SPOSOBU PRZEDSTAWIANIA OFERT WARIANTOWYCH ORAZ 

MINIMALNE WARUNKI, JAKIM MUSZĄ ODPOWIADAĆ OFERTY 

WARIANTOWE, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA ICH SKŁADANIE 

Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia ofert wariantowych. 

 

VII. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 10 LIPCA 2014 ROK  

 24 marzec 2017 r.  W szczególnie uzasadnionych przepadkach, np. bardzo złe warunki 

atmosferyczne, termin wykonania zamówienia może zostać przedłużony w drodze aneksu do 

umowy. 

Za termin wykonania zamówienia przyjmuje się dzień pisemnego  powiadomienia 

Zamawiającego,  przez Wykonawcę  o gotowości do obioru przedmiotu umowy. 

 

VIII. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU 

DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH  WARUNKÓW. 



Strona 4 z 22 

 

 

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

1) nie podlegają wykluczeniu  

2) spełniają warunki udziału w postępowaniu, dotyczące:  

a) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna. Określenie warunków:  

Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że posiada ubezpieczenie odpowiedzialności 

cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem 

zamówienia na sumę gwarancyjną minimum 300.000,00 zł. Informacje dodatkowe:  

Spełnianie warunku zostanie ocenione na zasadzie spełnia / nie spełnia, na podstawie 

dokumentów, o których mowa w Rozdziale X pkt 9 ppkt. 1 siwz. Nie wykazanie spełniania 

warunku jw. spowoduje wykluczenie wykonawcy z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 

pkt 12 ustawy Pzp i uznanie jego oferty za odrzuconą zgodnie z art. 24 ust. 4 ustawy Pzp. 

Wartości pieniężne mające na celu potwierdzenie spełniania przez wykonawców warunku 

udziału w postępowaniu w zakresie sytuacji ekonomicznej, podane przez wykonawców w 

ofertach w walutach obcych, przed dokonaniem oceny spełniania przez wykonawcę danego 

warunku, należy przeliczyć na złote polskie wg średniego kursu walut NBP z dnia 

opublikowania ogłoszenia o niniejszym przetargu.  

b) Zdolność techniczna lub zawodowa. Określenie warunków:  

Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że:  

- posiada doświadczenie w zakresie wykonania, w okresie ostatnich 5 lat lat przed upływem 

terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie, 

co najmniej 1 roboty o podobnym charakterze i zakresie o wartości min. 300.000,00 zł brutto;  

- Wykonawca musi wykazać dysponowanie osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, 

które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, tj. posiadającymi uprawnienia 

określone przepisami Prawa budowlanego do pełnienia niżej wymienionych funkcji:  

Kierownik budowy - minimalne wymagania  

 

 

wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń  

 

Informacje dodatkowe:  

W przypadku wykonawców występujących wspólnie, o których mowa w art. 23 ust. 1 ustawy 

Pzp w celu wykazania spełniania warunku dotyczącego zdolności technicznej lub 

zawodowej:  

- odnoszącego się do doświadczenia wykonawcy, wykonawcy muszą wykazać, że co 

najmniej jeden z podmiotów wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zrealizował 

co najmniej jedną robotę o wymaganej wartości;  

- odnoszącego się do zdolności zawodowej, wykonawcy muszą wykazać, że co najmniej 

jeden z podmiotów wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia dysponuje osobą 

zdolną do wykonania zamówienia;  
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Spełnianie warunków zostanie ocenione na zasadzie spełnia / nie spełnia, na podstawie 

dokumentów, o których mowa w Rozdziale X ust. 9 pkt 2 lit. a, b siwz. Nie wykazanie 

spełniania warunku jw. spowoduje wykluczenie wykonawcy z postępowania na podstawie 

art. 24 ust. 1 pkt 12 ustawy Pzp i uznanie jego oferty za odrzuconą zgodnie z art. 24 ust. 4 

ustawy Pzp. Wartości pieniężne zrealizowanego przedmiotu zamówienia wskazane w 

dokumentach złożonych w celu wykazania przez wykonawcę warunków udziału w 

postępowaniu, o których mowa wyżej, wyrażone w walutach obcych, należy przeliczyć na 

złote polskie według średniego kursu walut NBP na dzień opublikowania ogłoszenia o 

zamówieniu przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.  

2. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków, o których mowa w 

Rozdziale VIII ust.1. pkt 2) lit. a-b niniejszej SIWZ, w stosownych sytuacjach oraz w 

odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach 

technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, 

niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.  

3. Zamawiający jednocześnie informuje, iż „stosowna sytuacja” o której mowa w Rozdziale 

VIII ust. 2 niniejszej SIWZ wystąpi wyłącznie w przypadku kiedy:  

1) Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów udowodni 

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.  

2) Zamawiający oceni, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności 

techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na 

wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy 

nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 

pkt 13–23 i ust. 5. Ustawy Pzp.  

3) W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub 

doświadczenia wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty 

te zrealizują roboty budowlane, do realizacji których te zdolności są wymagane(art.22a ust.4 

Pzp)  

4) Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, 

odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się udostępnienia zasobów, za szkodę 

poniesioną przez Zamawiającego powstałą na skutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba 

że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.  

5) Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, 

podmiotu, o którym mowa w ust. 1, nie potwierdzają spełnienia przez wykonawcę warunków 

udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, 

zamawiający żąda, aby wykonawca w terminie określonym przez zamawiającego:  

1)zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub  

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

wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną 
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IX – PODSTAWY WYKLUCZENIA, O KTÓRYCH MOWA W ART.24 UST.5 

1. Obligatoryjne przesłanki wykluczenia określono w art. 24 ust 1 pkt 12-23 Pzp.  

2. Dodatkowo zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy:  

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. poz. 978 z późn. zm) lub 

którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł 

układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje 

zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził 

likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r.- Prawo 

upadłościowe (Dz.U. z 2015 r. poz. 233 z późn. zm.).  

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

ustawy Pzp lub ww. ust 2 pkt. 1 , 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 doznana 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 przedmiotem zbiorowym, orzeczone prawomocnym wyrokiem sądu 

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

obowiązywania tego zakazu.  

4. Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli Zamawiający, uwzględniając wagę i 

szczególne okoliczności czynu wykonawcy, uzna za wystarczające dowody przedstawione na 

podstawie ust. 3.  

5. W przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 19, przed wykluczeniem wykonawcy, 

zamawiający zapewnia temu wykonawcy możliwość udowodnienia, że jego udział w 

przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia nie zakłóci konkurencji. Zamawiający 

wskazuje w protokole sposób zapewnienia konkurencji.  

 

X. INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH I DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ 

DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA 

WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA 

WYKLUCZENIU. 

1. Wykaz oświadczeń składanych przez Wykonawcę w celu wstępnego potwierdzenia, że nie 

podlega on wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.  

1) Do oferty wykonawca dołącza aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w zakresie 

wskazanym w ogłoszeniu o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 
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Informacje zawarte w oświadczeniu stanowią wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie 

podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.  

2) Oświadczenie o którym mowa w ust. 1, wykonawca składa na formularzu zał. Nr 2 do 

SIWZ.  

3) Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku 

istnienia wobec nich podstaw do wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje 

się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informację o tych 

podmiotach w oświadczeniu stanowiącym zał. Nr 2 do SIWZ.  

4) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców oświadczenie, o 

którym mowa w Rozdziale 8 ust. 1 pkt 1 niniejszej SIWZ składa każdy z wykonawców 

wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie te ma potwierdzać spełnianie 

warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy 

z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw 

wykluczenia.  

5) wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, 

w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu 

zamieszcza informacje o podwykonawcach w oświadczeniu stanowiącym zał. Nr 2 do SIWZ.  

2. 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 lub dokumentów o których mowa w ust. 4.  

3. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o 

której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy PZP, przekaże Zamawiającemu oświadczenie o 

przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w 

art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może 

przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia 

konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.  

4. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, składanych przez wykonawcę w postępowaniu na 

wezwanie Zamawiającego w celu potwierdzenia okoliczności o których mowa w art. 25 ust. 

1 pkt 3 ustawy pzp:  

1) zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że 

wykonawca nie zalega z opłaceniem 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;  

2) zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń 

Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu 

potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie 

społeczne lub zdrowotne, wystawione nie wcześniej 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 
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grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub 

rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji 

właściwego organu;  

3) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności 

gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu 

potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy pzp.;  

4) oświadczenie 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.  

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

Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w ust. 4 pkt 1-3 składa dokument lub 

dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibie lub miejsce 

zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:  

1) nie zalega z opłaceniem 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,  

2) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.  

6. Dokumenty, o których mowa w ust. 5 pkt 2, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 

miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokument, o którym mowa w ust 5 pkt 1, 

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

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 ust. 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 ust 6 stosuje się.  

8.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, które 

dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.  

9. 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 następujących oświadczeń lub dokumentów:  

1) w celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunku udziału w postępowaniu 

dotyczącego sytuacji ekonomicznej lub finansowej Zamawiający będzie żądał 

przedstawienia: dokumentów potwierdzających, że wykonawca jest ubezpieczony od 
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odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem 

zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez Zamawiającego.  

2) w celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu 

dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej, Zamawiający będzie żądał 

przedstawienia:  

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, 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 (zał. Nr 3 do SIWZ);  

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

szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie 

robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, 

uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia 

publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o 

podstawie do dysponowania tymi osobami. (zał. Nr 4 do SIWZ);  

10. Wykaz oświadczeń lub dokumentów składanych przez wykonawcę w postępowaniu na 

wezwanie Zamawiającego w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 

1 pkt 2 ustawy pzp: nie dotyczy.  

11. Inne dokumenty niewymienione w ust. 1-10, które należy złożyć wraz z formularzem 

ofertowym.  

1) W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia wykonawcy ustanawiają 

pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo 

reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.  

2) Jeżeli uprawnienie do reprezentacji osoby podpisującej ofertę nie wynika z załączonego 

dokumentu, do oferty należy dołączyć także pełnomocnictwo w oryginale lub w postaci kopii 

poświadczonej notarialnie.  

3) W przypadku spółki cywilnej należy przedłożyć stosowne umocowanie do 

reprezentowania wspólników spółki, tj. umowa spółki cywilnej lub uchwała wspólników lub 

pełnomocnictwo.  

4) Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi 

udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi 

zasobami tych podmiotów w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do 

oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.  

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

wątpliwości Zamawiającego może on zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na 
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rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, o dodatkowe informacje lub dokumenty 

w tym zakresie.  

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

podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, przedstawienia w odniesieniu do 

tych podmiotów dokumentów wymienionych w Rozdziale 8 ust. 4 pkt 1-4.  

14. W przypadku wskazania przez wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów, o 

których mowa w Rozdziale X, w formie elektronicznej pod określonymi adresami 

internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, Zamawiający pobiera 

samodzielnie z tych baz danych wskazane przez wykonawcę oświadczenia lub dokumenty.  

15. W przypadku wskazania przez wykonawcę oświadczeń lub dokumentów, o których mowa 

w Rozdziale X, które znajdują się w posiadaniu Zamawiającego, w szczególności oświadczeń 

lub dokumentów przechowywanych przez Zamawiającego zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy 

pzp, Zamawiający w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 

i 3 ustawy pzp, korzysta z posiadanych oświadczeń lub dokumentów, o ile są one aktualne.  

16. W przypadku, o którym mowa w ust. 15, Zamawiający może żądać od wykonawcy 

przedstawienia tłumaczenia na język polski wskazanych przez wykonawcę i pobieranych 

samodzielnie przez Zamawiającego dokumentów.  

17. Oświadczenia, o których mowa w Rozdziale X, dotyczące wykonawcy i innych 

podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca na zasadach 

określonych w art. 22a ustawy oraz dotyczące podwykonawców, składane są w oryginale.  

18. Dokumenty, o których mowa w Rozdziale 8, inne niż oświadczenia, składane są w 

oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.  

19. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot, 

na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający 

się udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów, które 

każdego z nich dotyczą.  

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

elektronicznej.  

21. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii 

dokumentów, o których mowa w rozporządzeniu, innych niż oświadczenia, wyłącznie wtedy, 

gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.  

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

polski.  

 

XI. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO 

Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, 

A TAKŻE WSKAZANIA OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ 

Z WYKONAWCAMI 

1. Wszelkie zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje Zamawiający oraz 

Wykonawcy mogą przekazywać pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną, za wyjątkiem 

oferty, umowy oraz oświadczeń i dokumentów wymienionych w Rozdziale X niniejszej 
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SIWZ (również w przypadku ich złożenia w wyniku wezwania o którym mowa w art. 26 ust. 

3 ustawy PZP).  

3. Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazywane przez Wykonawcę 

pisemnie winny być składane na adres: ul. Stajkowska 23, 64-720 Lubasz, Gminny Zakład 

Komunalny Sp. z o.o.  

4. Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazywane przez Wykonawcę 

drogą elektroniczną winny być kierowane na adres: biuro@gzk-lubasz.pl.pl. 

5. Wszelkie zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazane w formie 

elektronicznej wymagają na żądanie każdej ze stron, niezwłocznego potwierdzenia faktu ich 

otrzymania.  

6. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści siwz. Zamawiający 

jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed 

upływem terminu składania ofert, pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści siwz 

wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa 

wyznaczonego terminu składania ofert.  

7. Zamawiający może zwołać zebranie wszystkich wykonawców w celu wyjaśnienia 

wątpliwości dotyczących treści SIWZ. Informację o terminie zebrania udostępnia się na 

stronie internetowej.  

8. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert 

zmienić treść siwz. Dokonaną zmianę treści siwz Zamawiający udostępnia na stronie 

internetowej.  

9. Osobą uprawnioną przez Zamawiającego do porozumiewania się z Wykonawcami jest:  

1) w kwestiach formalnych- Pan Robert Kierski;  

2) w kwestiach merytorycznych- Pan Maciej Janicki.  

 

Jednocześnie Zamawiający informuje, że przepisy ustawy PZP nie pozwalają na jakikolwiek 

inny kontakt- zarówno z Zamawiającym jak i osobami uprawnionymi do porozumiewania się 

z Wykonawcami- niż wskazany w niniejszym rozdziale SIWZ. Oznacza to, że Zamawiający 

nie będzie reagował na inne formy kontaktowania się z nim, w szczególności na kontakt 

telefoniczny lub / i osobisty w swojej siedzibie. 

 

XII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM 

1. Zamawiający określa kwotę wadium w wysokości: 1.000,00zł ( słownie: sześć tysięcy 

złotych) Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert.  

Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli wadium nie zostało wniesione lub zostało wniesione w 

sposób nieprawidłowy.  

Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:  

1) pieniądzu,  

2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-

kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,  

3) gwarancjach bankowych,  

4) gwarancjach ubezpieczeniowych,  
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5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy 

z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. 

U. z 2014 r., poz. 1804 oraz z 2015 r. poz. 978 i 1240).  

 

Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy:  

Bank Spółdzielczy w Czarnkowie Nr 72 8951 0009 1300 2349 2000 0010  z adnotacją: Wadium 

,,Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Nowina”  

Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.  

W przypadku wnoszenia wadium w formach, o których mowa w pkt 2-5 oryginał 

dokumentu należy złożyć w biurze GZK Sp. z o.o. Dokumenty wymienione w pkt 2-5 

muszą zachować ważność przez cały okres, w którym Wykonawca jest związany ofertą.  

W/w poręczenia i gwarancje muszą być bezwarunkowe i płatne na pierwsze żądanie 

Zamawiającego zgodnie z przesłankami utraty wadium określonymi w art. 46 ust. 4a i 

ust. 5 ustawy Pzp.  

2. Zwrot wadium:  

1) Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty 

najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta 

została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem ust 3 pkt 1.  

2) Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca 

wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz 

wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy.  

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

przed upływem terminu składania ofert.  

4) Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono 

wadium na podstawie pkt 1, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została 

wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez 

Zamawiającego.  

5) Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami 

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

pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew 

pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę.  

 

3. Utrata wadium:  

1) Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na 

wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył 

oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 

1, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na 

poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości 

wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej.  

2) Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta 

została wybrana:  
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a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach 

określonych w ofercie,  

b) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn 

leżących po stronie Wykonawcy.  

c) Nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy.  

 

XIII. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 

1. Wykonawca składając ofertę pozostaje nią związany przez okres 30 dni. Bieg terminu 

związania ofertą rozpoczyna się wraz z dniem wskazanym jako termin składania ofert. 

2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może przedłużyć termin 

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

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

tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.  

3. Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym 

przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwie, 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. 

4. Wniesienie środków ochrony prawnej po upływie terminu składania ofert zawiesza 

bieg terminu związania ofertą do czasu ich rozstrzygnięcia.  

5. Odmowa wyrażenia zgody na przedłużenie okresu związania ofertą nie powoduje 

utraty wadium. 

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

 

XIV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY 

1. Wykonawcy zobowiązani są do zapoznania się dokładnie z informacjami zawartymi w 

SIWZ i przygotować ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w tym dokumencie.  

2. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze lub 

ręcznie długopisem, spięta lub zszyta w sposób uniemożliwiający jej rozpięcie, 

zdekompletowanie. Wymóg zachowania formy pisemnej oznacza konieczność złożenia na 

niej własnoręcznego podpisu – art. 78 KC.  

3. Każdy dokument składający się na ofertę sporządzony w innym języku, niż język polski 

winien być złożony wraz z tłumaczeniem na język polski. W razie wątpliwości uznaje się, że 

wersja polskojęzyczna jest wersją obowiązującą.  

4. Oferta oraz wszystkie wymagane załączniki wymagają podpisu osób uprawnionych do 

reprezentowania firmy w obrocie gospodarczym, zgodnie z aktem rejestracyjnym i 

wymaganiami ustawowymi. Upoważnienie osób podpisujących ofertę musi bezpośrednio 

wynikać z dokumentów dołączonych do oferty. Oznacza to, że jeżeli upoważnienie takie nie 

wynika wprost z dokumentu stwierdzającego status prawny wykonawcy, to do oferty należy 

dołączyć stosowne Pełnomocnictwo w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie  
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5. Załączniki do oferty winny być złożone na drukach stanowiących załączniki do SIWZ lub 

zgodnie ze wzorem tych druków pod warunkiem zachowania ich merytorycznej treści. Oferta, 

wszystkie dokumenty, załączniki i oświadczenia wymienione w specyfikacji (każda zapisana 

strona) muszą być napisane/wypełnione na maszynie, komputerze lub ręcznie pismem 

czytelnym, ponumerowane, podbite pieczątką firmową i podpisane przez osoby uprawnione 

do reprezentowania firmy w obrocie zgodnie z aktem rejestracyjnym lub upoważnieniem do 

reprezentowania i wymogami ustawowymi,  

6. W przypadku dołączenia do oferty kopii jakiegokolwiek dokumentu, powyższa kopia 

powinna być potwierdzona własnoręcznym podpisem, poprzedzonym dopiskiem „za 

zgodność z oryginałem” przez upoważnionego przedstawiciela wykonawcy, z zastrzeżeniem 

ust 4.  

7. Wszelkie poprawki, skreślenia i zmiany we wpisywanej przez wykonawcę treści winny 

być podpisane przez upoważnionego przedstawiciela wykonawcy.  

8. Kilka podmiotów może złożyć ofertę wspólną, w tym przypadku podmioty te ponoszą 

solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia.  

9. Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby 

podpisującej ofertę.  

10. Każdy wykonawca może złożyć w niniejszym postępowaniu tylko jedną ofertę. Ofertę 

składa się w jednym egzemplarzu.  

11. Informacje zawarte w ofercie, które stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu 

przepisów ustawy z 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji – tekst 

jednolity: Dz.U. z 2003r. nr 153, poz. 1503 ze zm., co do których Wykonawca zastrzegł, nie 

później niż w terminie składania ofert, że nie mogą być udostępnione oraz wykazał, że 

zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa, muszą być oznaczone klauzulą: 

NIE UDOSTĘPNIAĆ – TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA i załączone jako odrębna 

część niezłączona z jawną częścią oferty w sposób trwały”. 

 

XV. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 

1. Kompletną ofertę należy złożyć w zamkniętej, nieprzezroczystej i opieczętowanej 

kopercie. Na kopercie muszą się znaleźć następujące oznaczenia:  

„Przetarg – „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Nowina”  

Nie otwierać przed 02.02.2017 godz. 10.30  

Oprócz opisu j/w na kopercie winna znaleźć się nazwa i adres wykonawcy.  

2. Zamkniętą i opieczętowaną kopertę zawierającą ofertę należy składać w terminie do dnia 

02.02.2017 r. do godz. 10.00 w siedzibie Zamawiającego, 64-720 Lubasz, ul. Stajkowska 23. 

3. Zamawiający nie będzie rozpatrywał ofert przesłanych pocztą, jeżeli nie zostaną doręczone 

Zamawiającemu do czasu wyznaczonego na składanie ofert. W przypadku braku w/w danych 

zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia mogące wyniknąć z powodu tego 

braku, np. przypadkowe otwarcie oferty przed wyznaczonym terminem otwarcia, a w 

przypadku składania oferty pocztą lub pocztą kurierską - jej nie otwarcie w trakcie sesji 

otwarcia ofert.  
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4. Wszystkie oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie podanym powyżej zostaną 

niezwłocznie zwrócone wykonawcom, natomiast oferty elektronicznie nie będą 

rozpatrywane. 

 

XVI.  OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY 

1. Cenę oferty należy podać w formie ryczałtu:  

Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2016r. poz. 380 z późn. zm.) ten 

rodzaj wynagrodzenia określa w art. 632 następująco:  

§ 1. Jeżeli strony umówiły się o wynagrodzenie ryczałtowe, przyjmujący zamówienie nie może 

żądać podwyższenia wynagrodzenia, chociażby w czasie zawarcia umowy nie można było 

przewidzieć rozmiaru lub kosztów prac.  

§ 2. Jeżeli jednak wskutek zmiany stosunków, której nie można było przewidzieć, wykonanie 

dzieła groziłoby przyjmującemu zamówienie rażącą stratą, sąd może podwyższyć ryczałt lub 

rozwiązać umowę.  

2. W przypadku pominięcia przez wykonawcę przy wycenie jakiejkolwiek czynności 

niezbędnej do wykonania przedmiotu zamówienia i jej nie ujęcia w wynagrodzeniu 

ryczałtowym, wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia z tego tytułu, a w szczególności 

roszczenie o dodatkowe wynagrodzenie.  

3. Cena oferty musi zawierać wszystkie koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia 

wynikające wprost z dokumentacji projektowej, jak również w niej nie ujęte, a bez których 

nie można wykonać zamówienia. Wykonawca jest zobowiązany w cenie oferty uwzględnić 

także załatwienie wszelkich innych formalności dotyczących budowy i kosztów z tym 

związanych, a także koszty określone w Rozdziale III pkt.1. ppkt. 1.1.-1.3. SIWZ. Podstawą 

do opracowania ceny ryczałtowej jest dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczna 

wykonania i odbioru robót. Załączone przedmiary robót służą tylko do uzupełnienia opisu 

przedmiotu zamówienia i nie są podstawą do wyliczenia ceny. Zgodnie z istotą 

wynagrodzenia ryczałtowego przedmiar robót do wyliczenia ceny oferty winien sporządzić 

Wykonawca na podstawie dokumentacji projektowej lub pomiarów z natury. Wykonawca 

musi przewidzieć wszystkie okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę zamówienia. W 

związku z powyższym, Zamawiający zaleca sprawdzenie w terenie warunków wykonania 

zamówienia. 

 

XVII. ZMIANA I WYCOFANIE OFERT 

1. Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do 

złożonych ofert pod warunkiem, że zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o 

wprowadzeniu zmian, poprawek itp. przed upływem terminu do składania ofert.  

2. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone wg takich samych zasad jak 

składana oferta, odpowiednio oznakowanych z dopiskiem „ZMIANA”.  

3. Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona Wykonawcy.  

4. Koperty oznakowane dopiskiem „ZMIANA” zostaną otwarte przy otwieraniu oferty 

wykonawcy, który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonania 

zmian, zostaną dołączone do oferty.  



Strona 16 z 22 

 

5. Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się z postępowania 

poprzez złożenie pisemnego powiadomienia (wg takich samych zasad jak wprowadzanie 

zmian i poprawek) z napisem na kopercie „WYCOFANIE”.  

6. Koperty oznakowane w ten sposób będą otwierane w pierwszej kolejności, koperty ofert 

wycofywanych nie będą otwierane.  

 

XVIII. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ 

PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA  TYCH  

KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT. 

1. Kryterium wyboru oferty:  

1) cena ryczałtowa, znaczenie kryterium: 60 %;  

2) okres gwarancji, znaczenie kryterium: 20 %;  

3) termin płatności faktury, znaczenie kryterium: 20% 

2. Opis kryterium: jako najkorzystniejsza zostanie wybrana oferta, która uzyska największą 

łączną ilość punktów.  

3. Sposób oceny ofert: wg wzoru:  

1) w kryterium cena:  

oferta najtańsza  

oferta badana x 60  

2) w kryterium okres gwarancji:  

Termin proponowany w badanej ofercie  

Najdłuższy termin proponowany przez wykonawcę x 20  

3) w kryterium termin płatności faktury 

Termin proponowany w badanej ofercie  

Najdłuższy termin proponowany przez wykonawcę x 20  

4. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta (spośród wszystkich złożonych w 

postepowaniu ofert nie podlegających odrzuceniu), która otrzyma największą łączną liczbę 

punktów w poszczególnych kryteriach oceny ofert (cena, gwarancja i termin płatności 

faktury).  

5. Minimalny okres gwarancji – 36 miesięcy od daty odbioru przedmiotu umowy. W 

przypadku zaoferowania przez wykonawcę krótszego okresu gwarancji, oferta będzie 

podlegała odrzuceniu na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy.  

6. Maksymalny punktowany przez zamawiającego okres gwarancji – 60 miesięcy od daty 

odbioru przedmiotu umowy. Wykonawca, który zaoferuje okres gwarancji licząc od daty 

odbioru przedmiotu umowy w liczbie miesięcy 60 i więcej otrzyma 40 punktów.  

7. W przypadku gdy którykolwiek z wykonawców zaoferuje gwarancję licząc od daty odbioru 

przedmiotu umowy dłuższą niż 60 miesięcy, zamawiający do obliczania punktacji wszystkich 

wykonawców w kryterium gwarancja przyjmie okres gwarancji jako 60 miesięcy od daty 

odbioru przedmiotu umowy.  

8. Minimalny termin płatności faktury (liczony od dnia złożenia faktury) – 21 dni. W 

przypadku zaoferowania przez wykonawcę krótszego terminu płatności faktury, oferta będzie 

podlegała odrzuceniu na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy. 
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9. Maksymalny punktowany przez zamawiającego termin płatności faktury – 60 dni od dnia 

złożenia faktury. Wykonawca, który zaoferuje termin płatności faktury licząc od daty jej 

złożenia w liczbie dni 60 i więcej otrzyma 40 punktów. 

8. Obliczenia dokonywane będą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.  

9. Informacja o wyniku postępowania zostanie przekazana wszystkim wykonawcom 

ubiegającym się o udzielenie zamówienia publicznego oraz zamieszczona na stronie 

internetowej i w siedzibie Zamawiającego.  

10. Do wykonawcy, którego oferta została wybrana, zamawiający wyśle odrębne pismo 

określające termin i miejsce zawarcia umowy 

 

XIX. UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA. 

Zamawiający unieważni postępowanie o udzielenie zamówienia, jeśli zajdą przesłanki 

Określone w art.93 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

 

XX. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO 

WYKONANIA UMOWY 

1. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy Wykonawca zobowiązuje się wnieść w 

wysokości 10% zaoferowanej ceny brutto – zgodnie z art. 150 ust. 2 ustawy;  

2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wnoszone zgodnie z art. 148 ust.1 

ustawy, w jednej lub kilku następujących formach:  

a. pieniądzu,  

b. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-

kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym,  

c. gwarancjach bankowych,  

d. gwarancjach ubezpieczeniowych  

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

dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.  

3. Zamawiający nie wyraża zgody na wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania 

umowy w formach przewidzianych w art. 148 ust. 2 ustawy. Zabezpieczenie wnoszone w 

pieniądzu wykonawca wpłaca przelewem na konto Zamawiającego Bank Spółdzielczy w 

Czarnkowie Nr 72 8951 0009 1300 2349 2000 0010  z adnotacją: ZNWU ,,Budowa sieci 

wodociągowej w miejscowości Nowina” 

4. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu Wykonawca może wyrazić zgodę na 

zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia.  

5. Zamawiający zwraca 70% kwoty wniesionego zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia 

wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane.  

6. Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady w wysokości 

30% kwoty wniesionego zabezpieczenia zostanie zwrócona nie później niż w 15 dniu po 

upływie okresu rękojmi za wady.  

7. Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy składane w formie gwarancji powinno 

spełniać następujące wymagania: zabezpieczenie winno być bezwarunkowe, nieodwołalne i 
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płatne na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego. Zabezpieczenie należytego wykonania 

umowy musi być wykonalne na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.  

8. Oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania 

umowy musi być dostarczony do Zamawiającego najpóźniej w dniu podpisania umowy.  

 

XXI. ZAWARCIE UMOWY 

1. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim 

wymaganiom określonym w ustawie oraz niniejszej specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia i została wybrana jako najkorzystniejsza w oparciu o podane w ogłoszeniu o 

zamówieniu i SIWZ kryteria wyboru.  

2. Zamawiający informuje niezwłocznie wszystkich wykonawców o unieważnieniu 

postępowania, wykluczeniu wykonawcy(ów), odrzuceniu ofert(y) oraz o wyborze 

najkorzystniejszej oferty, podając uzasadnienie faktyczne i prawne, stosownie do art. 92 ust 

1. i 1a. Pzp.  

3. Informacje określone w art. 92 ust. 1 pkt. 1 i pkt. 7 Pzp Zamawiający zamieści na stronie 

internetowej www.gzk-lubasz.pl. Zamawiający może nie ujawniać informacji, o których 

mowa w zdaniu 1 jeżeli ich ujawnienie byłoby sprzeczne z ważnym interesem publicznym.  

4. Wybranemu Wykonawcy Zamawiający wyznaczy termin i miejsce podpisania umowy 

oddzielnym pismem, przed upływem terminu związania ofertą, zgodnie z art. 94 ust 1 pkt 2. 

Pzp.  

5. Zamawiający może zawrzeć umowę przed upływem terminu, o którym mowa w pkt. 4 

jeżeli:  

- zostanie złożona tylko jedna oferta,  

- upłynął termin do wniesienia odwołania na czynności zamawiającego wymienione w art. 

180 ust. 2 lub w następstwie jego wniesienia Izba ogłosiła wyrok lub postanowienie kończące 

postępowanie odwoławcze.  

6. Przed zawarciem umowy wybrany Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć 

Zamawiającemu następujące dokumenty pod rygorem nie zawarcia umowy z winy 

Wykonawcy w przypadku ich niedostarczenia:  

1) umowę regulującą współpracę wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 

zamówienia;  

2) kopie uprawnień budowlanych, zaświadczenie lub decyzję o wpisie do centralnego rejestru 

prowadzonego przez Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego, dla osób z uprawnieniami 

budowlanymi wydanymi po 14.02.1995r. oraz aktualny wpis na listę członków właściwej 

izby samorządu zawodowego dla osób, o których mowa w specyfikacji, i które będą pełnić 

funkcję kierownika robót, w przypadku podmiotów krajowych (dla podmiotów 

zagranicznych dokumenty równoważne, jeżeli w danym kraju ustawy nakładają na niego taki 

obowiązek).  

3) Kosztorys ofertowy uproszczony.  

 

Dokumenty wymienione w pkt 1-3 Wykonawca, którego oferta została wybrana jako 

najkorzystniejsza, zobowiązany jest przedłożyć na żądanie Zamawiającego najpóźniej na 
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dzień przed wyznaczonym terminem zawarcia umowy. W przypadku, gdy po wielokrotnych 

wezwaniach (min. 3) Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza 

uchyla się od przedłożenia Zamawiającemu dokumentów, o których mowa w pkt 1-3 (w 

wymaganym zakresie) w terminach i formie wskazanej przez Zamawiającego jest to 

równoznaczne z uchyleniem się Wykonawcy od podpisania umowy.  

7. Wykonawca przed podpisaniem umowy zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia 

należytego wykonania umowy.  

8. Jeżeli wykonawca, którego oferta zostanie wybrana będzie uchylał się od zawarcia umowy 

w sprawie zamówienia publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego 

wykonania umowy, zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych 

ofert, bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba że zachodzą przesłanki 

unieważnienia postępowania, o których mowa w art. 93 ust. 1 Ustawy Pzp.  

9. Zamawiający oświadcza, iż przewiduje możliwość zmian Umowy w stosunku do treści 

oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia co 

najmniej jednej z wymienionych poniżej okoliczności oraz określa zakres i warunki zmian, 

zgodnie z ust. 10.  

10. Nawiązując do ust. 9 niniejszego rozdziału, Zamawiający przewiduje możliwość zmiany 

treści umowy:  

Strony ustalają, że zmiana umowy może nastąpić w zakresie i sytuacjach:  

10.1. zmiana terminu zakończenia realizacji przedmiotu umowy o okres opóźnienia 

wynikający z niżej wymienionych przyczyn:  

1) przedłużającej się procedury przetargowej na wybór Wykonawcy wynikającej z przyczyn 

niezależnych od Zamawiającego  

2) wstrzymaniem robót przez zamawiającego,  

3) odmowy wydania przez organy administracji lub inne podmioty wymaganych decyzji, 

zezwoleń, uzgodnień z przyczyn niezawinionych przez wykonawcę,  

4) działaniem siły wyższej (np. klęski żywiołowe, strajki generalne lub lokalne), mającej 

bezpośredni wpływ na terminowość wykonywania robót,  

5) wystąpieniem okoliczności, których strony umowy nie były w stanie przewidzieć, pomimo 

zachowania należytej staranności,  

6) na skutek działań osób trzecich lub organów władzy publicznej, które spowodują 

przerwanie lub czasowe zawieszenie realizacji zamówienia,  

7) w przypadku konieczności wykonania dodatkowych badań i ekspertyz, analiz itp., których 

strony umowy nie były w stanie przewidzieć, pomimo zachowania należytej staranności.  

 

10.2. Inne, w następujących przypadkach:  

1) Wystąpienia zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa mających wpływ na 

realizację przedmiotu umowy- w zakresie sposobu realizacji umowy, wysokości 

wynagrodzenia, terminu zakończenia realizacji przedmiotu umowy.  

2) Wyniknięcia rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć użytych w umowie, których 

nie można usunąć w inny sposób a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i 
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doprecyzowanie umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisów przez strony- w 

zakresie niejasnych lub rozbieżnych pojęć;  

3) Zmiany lub rezygnacji z podwykonawcy dotyczącej podmiotu, na którego zasoby 

Wykonawca powoływał się na zasadach określonych w art.22a ust.1, w celu wykazania 

spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać, iż 

proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia warunki w stopniu 

nie mniejszym  

niż podwykonawca, na którego zasoby wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o 

udzielenie zamówienia publicznego.  

4) Zmiany podwykonawców lub zakresu robót wykonywanych przez podwykonawców 

zgłoszonych przez Wykonawcę według postanowień § 13 umowy.  

5) Wystąpienia konieczności zmian osób Wykonawcy, w przypadku gdy Zamawiający uzna, 

że osoby te nie wykonują należycie swoich obowiązków. Wykonawca obowiązany jest 

dokonać zmiany tych osób, na inne spełniające warunki określone w SIWZ, w terminie nie 

dłuższym niż 14 dni od daty złożenia wniosku przez Zamawiającego;  

6) W przypadku urzędowej zmiany stawki podatku VAT- w zakresie zmiany wynagrodzenia.  

7) zmiana danych związanych z obsługą administracyjno- organizacyjną umowy (np. zmiana 

numeru rachunku bankowego)  

8) zmiany danych teleadresowych, zmiany osób wskazanych do kontaktów między Stronami,  

Uwaga: Wszystkie powyższe postanowienia tworzą katalog zmian, na które Zamawiający 

może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody 

zarówno przez Zamawiającego jak i przez Wykonawcę  

12. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy w wyjątkowych 

sytuacjach, zgodnie z art. 145 ustawy Pzp. 

 

XXII. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ W TOKU 

POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 

Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia 

oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów 

ustawy Pzp, przysługują ośrodki ochrony prawnej określone w Dziale VI ustawy Pzp. Środki 

ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art.154 

pkt. 5 ustawy Pzp. 

 

 

XXIII. PODWYKONAWSTWO 

1. Informacja o obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych 

części zamówienia: 

W przypadku, gdy Wykonawca zamierza powierzyć (zlecić) podwykonawcom części, 

opisanego   w pkt. III.1 i 2 zamówienia, Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w 

ofercie części zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom.  Do zawarcia przez   

Wykonawcę umowy o roboty budowlane z podwykonawcą wymagana jest zgoda 
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Zamawiającego.   Zamawiający wyrazi swoje stanowisko na piśmie w ciągu 7 dni od daty  

przedstawienia mu   przez Wykonawcę umowy z podwykonawcą lub jej projektu wraz z 

częścią dokumentacji z    podwykonawcą robót  określonych w umowie lub jej  projekcie. 

1) Zamawiający nie wprowadza ograniczeń w zakresie podwykonawstwa. Zamawiający 

nie nakłada  na Wykonawcę obowiązku osobistego wykonania kluczowych części 

zamówienia. 

2) W przypadku zamiaru powierzenia części zamówienia Podwykonawcy, Zamawiający 

żąda: 

 a)  wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie zamierza  

      powierzyć Podwykonawcy. Wskazanie niniejszego nastąpi w  załączniku Nr 17. 

 b) Zamawiający może zadać wskazania przez wykonawcę części zamówienia której 

wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcy, lub podania przez wykonawcę nazw (firm) 

podwykonawców, na których zasoby wykonawca powołuje się na zasadach określonych w 

art. 26 ust. 2b ustawy, w celu wykazania  spełniania warunków udziału          w postępowaniu, 

o których mowa w art. 22 ust.1 ustawy.  Jeżeli zmiana albo rezygnacja             z podwykonawcy 

dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca powołał się, na zasadach określonych w 

art. 26 ust.2b w celu wskazania spełnienia warunków udziału          w postępowaniu, o których 

mowa w art. 22 ust. 1, wykonawca jest obowiązany wykazać zamawiającemu, iż 

proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie 

mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzieleniu zamówienia. Wskazanie 

niniejszego nastąpi w  załączniku Nr 17.  

2. Wymagania dotyczące umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 

budowlane,  których niespełnienie spowoduje zgłoszenie przez Zamawiającego   

odpowiednio zastrzeżeń lub  sprzeciwu określone zostały w projekcie umowy.  

 

XXIV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą SIWZ mają zastosowanie przepisy ustawy Pzp 

ze stosownymi aktami wykonawczymi; Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2016, poz. 290 z późn. 

zm.) Prawo Ochrony Środowiska (Dz. U. z 2016r. poz. 672 z późn. zm.)  

2. Ujawnianie uczestnikom postępowania treści protokołu, ofert oraz wszelkich informacji 

zawartych w składanych oświadczeniach i zaświadczeniach w trakcie prowadzonego 

postępowania za wyjątkiem informacji zastrzeżonych przez uczestników postępowania o 

udzielenie zamówienia publicznego, w tym informacji stanowiących tajemnicę 

przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji odbywać 

się będzie, po złożeniu wniosku.  

 

XXV. ZAŁĄCZNIKAMI DO NINIEJSZEJ SPECYFIKACJI SĄ: 

1. Formularz ofertowy. 

2. Oświadczenie wykonawcy składane na podstawie art. 25a ust 1. ustawy Pzp. 

3. Druk doświadczenia zawodowego, wykaz robót budowlanych. 

4. Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności 

odpowiedzialnych  za kierowanie robotami. 
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5. Druk umowy. 

 

XXVI.  Sposoby uzyskania Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 

 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia jest dostępna na stronie internetowej: 

www.gzk-lubasz.pl. 

 

 

 Lubasz, dnia 18 stycznia 2017 r. 

http://www.gzk-lubasz.pl/

