Numer referencyjny: RO.Z.271.11.2018

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej mniejszej niż kwoty określone w przepisach
wydanych na podstawie art. 11 ust 8 ustawy Pzp
na wykonanie zadania pn.
„BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ WRAZ Z PRZEPOMPOWNIAMI NA TERENIE
AGLOMERACJI PRZYWIDZ”- ODCINEK I – HUTA DOLNA, POMLEWO.

Użyte w niniejszej SIWZ, pojęcia oznaczają:
1. Ustawa Pzp – ustawę z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.
U. z 2018 r., poz. 1986);
2. SIWZ – niniejszą Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia;
3. Zamawiający – Gmina Przywidz, ul. Gdańska 7, 83-047 Przywidz;
4. Wykonawca – osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę organizacyjną nieposiadającą
osobowości prawnej, która ubiega się o udzielenie zamówienia publicznego, złożyła ofertę lub
zawarła umowę w sprawie zamówienia publicznego.

ZATWIERDZAM

Przywidz, dnia 15.11.2018 r.
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CZĘŚĆ OGÓLNA
I. Nazwa oraz adres Zamawiającego
Gmina Przywidz
ul. Gdańska 7
83-047 Przywidz
telefon: 58 682 51 46 fax: 58 682 52 25
E-mail: zamowienia_publiczne@przywidz.pl
Adres strony internetowej: www.przywidz.pl
II. Tryb udzielenia zamówienia
1. Przetarg nieograniczony, na podstawie art. 39 ustawy Pzp.
2. Wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.
11 ust 8 ustawy Pzp. z zastosowaniem art. 24 aa ustawy ( procedura odwrócona)
3. Podstawa prawna opracowania SIWZ:
1) Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2018
r., poz. 1986.),
2) Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów,
jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.
U. z 2016 r., poz.1126 ze zm.),
3) Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie średniego kursu
złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień
publicznych (Dz. U. 2017 r. poz. 2477 ze zm.).
4) Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie kwot
wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania
ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej (Dz. U. 2017 r. poz. 2479 ze zm.);
5) Ustawa z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. z 2018 r.,
poz.419 ze zm.),
6) Ustawa z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. z 2018.,
poz.798 ze zm.),
7) Ustawa z 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług (Dz.U. z 2017 r., poz.1830
ze zm.),
8) Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (tekst jednolity: Dz.U. 2018, poz. 1025 ze zm.).
III. Opis przedmiotu zamówienia.
1. Przedmiotem zamówienia jest budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przepompowniami na
terenie Aglomeracji Przywidz - ODCINEK I – HUTA DOLNA (ul. Żurawi Trakt, ul. Bliska i ul.
Daleka) i POMLEWO (ul. Brzozowa, ul. Skarpowa, ul. Gdańska i ul. Wiejska).
2. Zamówienie realizowane jest w ramach Projektu pn. „Uporządkowanie gospodarki ściekowej na
terenie Aglomeracji Przywidz”.
3. Zakres zamówienia obejmuje wykonanie:
a) kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej – odcinek I: PS1-HD-S1; S1-S42; S42-S59 z rur PVCU SN8 Ø 200 długości 1589,65 m, wraz przyłączami z rur PVC-U Ø 160 SN8 długości
134,59 m;
b) kanalizacji sanitarnej tłocznej – odcinek I: PS 293-PZ338; PS1-HD-Pz258; Pz258-Pz293,
Pz338-Pz372, Pz372-Pz396-SP5, Pz369-MP1 z rur Ø 200 PE o długości 3 771,94 m i PE
Ø 50 długości 9,49 m;
c) przepompowni ścieków PS1-HD dn 2000 wraz z dostawą, uruchomieniem i wyposażeniem
wg projektu, z zagospodarowaniem terenu przy obiekcie (ogrodzenie panelowe,
utwardzenie z kostki brukowej betonowej, oświetlenie,),
d) instalacji elektrycznej zalicznikowej dla przepompowni ścieków PS1-HD (działka 344 obręb
Marszewska Góra)
oraz zakup i montaż stacjonarnego, zewnętrznego agregatu
prądotwórczego z modułem SZR, posadowionego na płycie fundamentowej obok
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przepompowni ścieków, a także przyłączenie przepompowni do istniejącego systemu
monitoringu i sterowania,
e) robót rozbiórkowych i odtworzenia nawierzchni.
4. Przedmiot zamówienia opisany został za pomocą dokumentacji projektowej i STWiORB oraz
dokumentów i decyzji administracyjnych, wymienionych w Załączniku nr 9 do SIWZ.
5. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania robót zgodnie z:
a) wydanym pozwoleniem na budowę,
b) projektem budowlanym i wykonawczym,
c) specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych,
d) postanowieniami SIWZ wraz z modyfikacjami i odpowiedziami na pytania,
e) harmonogramem rzeczowo-finansowym, zatwierdzonym przez Zamawiającego, stanowiącym
Załącznik nr 1 do Wzoru umowy.
Załączony do SIWZ przedmiar robót stanowi materiał pomocniczy, z którego Wykonawca może
skorzystać lub nie.
6. Dokumenty załączone do SIWZ należy traktować jako wzajemnie objaśniające się i uzupełniające.
Ewentualne rozbieżności między tymi dokumentami, o ile będą miały miejsce, nie będą stanowiły
podstawy do ograniczenia przez Wykonawcę zakresu robót ani do zmiany sposobu ich wykonania.
7. W przypadku zaistnienia rozbieżności pomiędzy dokumentami wchodzącymi w skład dokumentacji,
będzie miała zastosowanie następująca hierarchia ważności dokumentów pod względem
formalnoprawnym:
a) projekt wykonawczy, jako nadrzędny w zakresie zaprojektowanych rozwiązań, w tym
materiałów i urządzeń, z uwzględnieniem warunków równoważności dopuszczonych
postanowieniami SIWZ,
b) STWiORB,
c) Projekt budowlany.
8. W zakres robót wchodzi kompletna realizacja przez Wykonawcę robót budowlanych wraz z
dostawami i montażem urządzeń, rozruchem, przeszkoleniem pracowników, wykonaniem
dokumentacji powykonawczej, przeprowadzeniem kamerowania sieci, wszelkich prób oraz
wykonaniem wszystkich innych prac koniecznych prac, zgodnie z obowiązującym prawem oraz
określonym przez Zamawiającego przeznaczeniem.
9. Do obowiązków Wykonawcy w ramach kosztów pośrednich należy załatwienie wszystkich
formalności i poniesienie opłaty związanej z wydaniem przez Państwowy Nadzór Budowlany
decyzji o częściowym pozwoleniu na użytkowanie, a w przypadku zgłoszenia zakończenia robót
opłaty za wydanie pism potwierdzających, że Państwowy Nadzór Budowlany nie wnosi sprzeciwu
do wykonanych robót.
10. Ewentualnie zawarte w projekcie nazwy materiałów, urządzeń ich typy i pochodzenie podano jako
przykładowe, będące podstawą do wykonania obliczeń technicznych i określające ich standard
techniczny i estetyczny. Mają one jedynie za zadanie sprecyzowanie oczekiwań jakościowych i
technologicznych Zamawiającego i nie są dla Wykonawców wiążące. W realizacji można stosować
materiały i urządzenia innych firm, które odpowiadają standardowi określonemu w projekcie lub też
standard ten podwyższają, a zastosowanie ich w żaden sposób nie wpłynie na prawidłowe
funkcjonowanie rozwiązań technicznych przewidzianych w dokumentacji projektowej. Parametry
jakie musi spełnić urządzenie równoważne zostały opisane w dokumentacji projektowej oraz
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych. Udowodnienie równoważności
spoczywa na Wykonawcy.
11. Zastosowane materiały muszą posiadać atesty bezpieczeństwa, higieniczne i aprobatę techniczną
oraz dopuszczenie do stosowania na terenie Polski. Do wykonania zamówienia Wykonawcy
zobowiązani są użyć materiałów i urządzeń nowych, o parametrach technicznych i jakościowych
nie gorszych niż określone w specyfikacji technicznej i dokumentacji projektowej, odpowiadających
wymaganiom Polskiej Normy przenoszących normy europejskie lub normy innych państw,
przenoszących te normy. W przypadku odniesienia się w Opisie Przedmiotu Zamówienia do norm,
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ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych,
Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. Wykonawca ma obowiązek, na
etapie realizacji zamówienia, posiadać w stosunku do użytych materiałów i urządzeń dokumenty
zezwalające na ich stosowanie w budownictwie (atesty, certyfikaty, deklaracje zgodności,
świadectwa jakości).
12. Zamawiający nie uzna za urządzenie równoważne, spełniające
dokumentacją projektową i STWiORB, żadnych urządzeń prototypowych.

wymagania

określone

13. Przedmiot zamówienia obejmuje ponadto wykonanie w ramach ceny ofertowej wszelkich prac
pomocniczych i towarzyszących oraz robót tymczasowych, niezbędnych do prawidłowej realizacji
przedmiotu zamówienia, a w szczególności:
1) Wykonanie lub pozyskanie we własnym zakresie oraz poniesienie kosztów:
a) uzgodnień, opinii, decyzji, analiz, badań itp., niezbędnych do należytego wykonania robót,
b) projektów zmiany organizacji ruchu na czas prowadzenia robót, uzyskanie niezbędnych
opinii organów, zatwierdzenie projektu przez organ zarządzający ruchem,
c) geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,
d) dokumentacji powykonawczej z naniesionymi zmianami dokonanymi w trakcie budowy,
potwierdzonymi przez projektanta, kierownika budowy i inspektora nadzoru,
e) pomiarów, badań i sprawdzeń, które są niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia,
f) innych opracowań, prac i badań wymaganych dokumentacją projektową.
Wymienione wyżej dokumenty sporządzane będą w wersji papierowej i elektronicznej w
programach: dwg, dxt, doc, Pdf, xls.
2) Realizację działań informacyjnych i promocyjnych Programu zgodnie z wymogami Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 działanie 11.3
Gospodarka Wodno-Ściekowa. Szczegółowy opis emblematu UE oraz liternictwo wraz z
poniesieniem kosztów z tym związanych, a obejmujących w szczególności:
a) zaprojektowanie, wykonanie i zamontowanie tablic informacyjnych wolnostojących w ilości 2
szt. wraz z utrzymaniem ich w należytym stanie przez okres realizacji Projektu oraz tablic
pamiątkowych wolnostojących w ilości 2 szt. wraz z utrzymaniem ich w należytym stanie
przez okres gwarancji i rękojmi,
b) umieszczenie na wszystkich dokumentach i materiałach przygotowanych w związku z
realizacją Projektu co najmniej: emblematu Unii Europejskiej, spełniającego normy graficzne;
odniesienie do Funduszu Spójności.
3) Obsługę geodezyjną, geologiczną w trakcie realizacji robót budowlanych oraz poniesienie
kosztów z tym związanych,
4) Organizację, zagospodarowanie, utrzymanie i likwidację placu budowy oraz poniesienie kosztów
z tym związanych wraz z utrzymaniem w czystości dróg po których poruszają się pojazdy
budowy.
5) Doprowadzenie wody oraz zasilania placu budowy w energię elektryczną wraz z
zamontowaniem liczników zużycia wody i energii elektrycznej oraz poniesienie kosztów z tym
związanych wraz z zapłatą za energię, wodę i inne media zużyte w trakcie budowy oraz
wykonywanie prób i prób końcowych,
6) Zawiadomienie właścicieli lub zarządców mediów, dróg, właścicieli nieruchomości o
planowanym terminie rozpoczęcia robót oraz o planowanym terminie ich zakończenia w celu
dokonania odbioru,
7) Uzyskanie wszelkich opinii, uzgodnień i pozwoleń niezbędnych do wykonania przedmiotu
zamówienia i przekazania go do użytkowania wraz z poniesieniem kosztów z tym związanych, w
tym w szczególności pozwolenie na odprowadzenie wody z odwodnienia wykopów,
8) Wywóz nadmiaru ziemi lub dowóz ziemi wraz z jej zakupem, jeżeli taka konieczność wystąpi,
ewentualna wymiana gruntów lub ich zagęszczenie,
9) Wykonanie przekopów kontrolnych wraz z wykonaniem ewentualnych przekładek w przypadku
kolizji z istniejącym uzbrojeniem,
10) Przeprowadzenie szkolenia pracowników Zamawiającego w zakresie obsługi obiektów wraz ze
szkoleniami stanowiskowymi,
11) Przeprowadzenie rozruchów technologicznych (obejmujących m.in.: koszty prowadzenia i
sporządzenia dokumentacji, koszty mediów, zużycia materiałów dla potrzeb rozruchu, badań,
ocen, analiz wraz z kosztem uzyskania stosownych badań przeprowadzanych przez
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odpowiednie instytucje w tym zakresie jeżeli jest to wymagane prawem,
12) Utrzymanie terenu budowy w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych oraz usuwanie
na bieżąco zbędnych materiałów, odpadów i śmieci oraz poniesienie kosztów z tym związanych,
13) Pompowanie wody z wykopów oraz poniesienie kosztów z tym związanych,
14) Obsługa archeologiczna i konserwatorska w przypadku wystąpienia sytuacji dla której taka
obsługa jest wymagana,
15) Wykonanie, utrzymanie i likwidację tymczasowej organizacji ruchu oraz poniesienie kosztów z
tym związanych,
16) Zorganizowanie i przeprowadzenie niezbędnych prób, badań i odbiorów oraz poniesienie
kosztów z tym związanych z uwzględnieniem obowiązku przeprowadzenia inspekcji kamerą
telewizji przemysłowej,
17) Uporządkowanie po zakończeniu robót terenu budowy, naprawa zniszczonych dróg
dojazdowych do miejsca budowy po zakończeniu robót. Odpowiedzialność Wykonawcy za
teren budowy i drogi dojazdowe do miejsca budowy rozpoczyna się z dniem przekazania placu
budowy i trwa do zakończenia odbioru końcowego.
18) Przygotowanie wniosku o wydanie pozwolenia na prowadzenie robót w pasie drogowym oraz
umieszczenie infrastruktury technicznej nie związanej z potrzebami zarządzania drogami lub
potrzebami ruchu drogowego, uzyskanie decyzji zezwalającej na zajęcie pasa drogowego dróg
gminnych i powiatowych wraz z wykonaniem wszystkich prac i poniesieniem wszystkich
kosztów związanych z zajęciem pasa drogowego drogi powiatowej i gminnych; koszty opłaty za
umieszczenie urządzeń w pasie drogowym w/w dróg ponosi Zamawiający.
19) Przedmiot zamówienia należy wykonać z uwzględnieniem wymagań w zakresie dostępności
dla osób niepełnosprawnych.
20) Przygotowanie wniosku o wydanie częściowego pozwolenia na użytkowanie obiektów.
13. Zaleca się, aby Wykonawca zapoznał się z lokalnymi warunkami realizacji przedmiotu
zamówienia oraz zdobył wszelkie informacje niezbędne do właściwego przygotowania oferty i
prawidłowego wykonania robót objętych przedmiotem zamówienia. Wszelkie utrudnienia
wynikające z warunków realizacji przedmiotu zamówienia należy uwzględnić w cenie oferty.
Zamawiający zaleca Wykonawcom dokonanie wizytacji terenowej przed przystąpieniem do
przygotowania oferty, celem sprawdzenia warunków związanych z wykonaniem prac
będących przedmiotem zamówienia oraz celem uzyskania wszelkich dodatkowych informacji
koniecznych i przydatnych do oceny prac, gdyż wyklucza się możliwość roszczeń Wykonawcy z
tytułu błędnego skalkulowania ceny lub pominięcia elementów niezbędnych do wykonania
zamówienia. Koszty związane z przeprowadzeniem wizji w terenie poniesie Wykonawca.
14. Wykonawca wybrany w wyniku rozstrzygnięcia niniejszego postępowania zobowiązany będzie do
zawarcia we własnym zakresie i na własny koszt umów ubezpieczenia i utrzymać ich ważność
przez cały okres obowiązywania umowy, na warunkach określonych w § 23 Wzoru Umowy.
15. Wykonawca udzieli gwarancji jakości na wykonany przedmiot zamówienia na warunkach
określonych we Wzorze umowy.
16. Zamawiający, w oparciu o art. 29 ust. 3a ustawy Pzp wymaga zatrudnienia na podstawie umowy
o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących wskazane poniżej czynności
w trakcie realizacji zamówienia:
a) osoby fizyczne wykonujące czynności związane z wykonywaniem robót ziemnych, układaniem
sieci sanitarnych, spawaniem, montażem urządzeń i wyposażenia, wykonywaniem robót
elektrycznych,
b) kierowaniem pojazdami, obsługą sprzętu i maszyn budowlanych,
c) wykonujących czynności biurowo-administracyjne, sprzątania i dozoru terenu.
17. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawców osób na podstawie
umowy o pracę, jeżeli osoby te wykonują czynności w zakresie realizacji zamówienia, w sposób
określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy.
18. Nie jest wymagane zatrudnienie na podstawie umowy o pracę osób wykonujących samodzielne
funkcje w budownictwie oraz operatorów sprzętu budowlanego, wykonujących prace na zasadzie
samozatrudnienia.
19. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności
kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub podwykonawcę
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 14
powyżej czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:
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1) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów
i dokonywania ich oceny,
2) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów,
3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia.
20. W trakcie realizacji przedmiotu zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym
w tym wezwaniu terminie Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu
potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub
Podwykonawcę osób wykonujących wskazane w ust. 14 powyżej czynności w trakcie realizacji
zamówienia:
1) oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę
osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. Oświadczenie to
powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie,
datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby
zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju
umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w
imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy;
2) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwykonawcę
kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności,
których dotyczy ww. oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem
regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna
zostać zanonimizowana (za wyjątkiem imion i nazwisk), w sposób zapewniający ochronę
danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o
ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2018, poz.1000). Informacje takie jak: data zawarcia
umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania;
dodatkowo Wykonawca winien określić rodzaj czynności wykonywanych przez wskazaną
osobę;
3) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez wykonawcę lub
podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na
podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy;
4) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwykonawcę
kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń,
zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
21. Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 16 powyżej czynności Zamawiający
przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez Wykonawcę kary umownej w wysokości
określonej we Wzorze umowy. Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez
zamawiającego terminie żądanych przez Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia
spełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o
pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 16 powyżej
czynności.
22. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub
Podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową
Inspekcję Pracy.
23. Przedmiot zamówienia należy wykonać z uwzględnieniem wymagań w zakresie dostępności dla
osób niepełnosprawnych.
24. Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i
Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z
04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
a) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Przywidz, ul. Gdańska 7, 83047 Przywidz,
b) inspektorem ochrony danych osobowych w Gminie Przywidz jest Małgorzata Kozubal, kontakt:
e-mail: iod@locuslege.pl, tel. 794 403 877.
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c) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu
związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn. nazwą “Budowa
kanalizacji sanitarnej wraz z przepompowniami w Aglomeracji Przywidz, prowadzonym w trybie
przetargu nieograniczonego;
d) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona
zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29
stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.), zwana
dalej „ustawą Pzp”;
e) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez
okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania
umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
f) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących
jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych
danych wynikają z ustawy Pzp;
g) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
h) posiada Pani/Pan:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
**

− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych ;
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania
danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna
Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy
RODO;
i) nie przysługuje Pani/Panu:
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych,
gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit.
c RODO.
*

Wyjaśnienie: informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego
administratora lub podmiotu przetwarzającego istnieje obowiązek wyznaczenia inspektora
ochrony danych osobowych.
**

Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie
niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.
***
Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do
przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu
ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu
publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.
Do obowiązków Wykonawcy należą m.in. obowiązki wynikające z RODO, w szczególności
obowiązek informacyjny przewidziany w art. 13 RODO względem osób fizycznych, których dane
osobowe dotyczą i od których dane te wykonawca bezpośrednio pozyskał. Jednakże obowiązek
informacyjny wynikający z art. 13 RODO nie będzie miał zastosowania, gdy i w zakresie, w jakim
osoba fizyczna, której dane dotyczą, dysponuje już tymi informacjami (vide: art. 13 ust. 4 RODO).
Ponadto wykonawca będzie musiał wypełnić obowiązek informacyjny wynikający z art. 14
RODO względem osób fizycznych, których dane przekazuje Zamawiającemu i których dane
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pośrednio pozyskał, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z wyłączeń, o których mowa w art.
14 ust. 5 RODO.
W związku z powyższym Wykonawca składa (o ile dotyczy) stosowne oświadczenie we wzorze
oferty.

25. Zamówienie współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 działanie 11.3
Gospodarka Wodno-Ściekowa.
26. Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):
45232440-8
Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów do odprowadzania ścieków
45111240-2
Roboty w zakresie odwadniania gruntu,
45111300-1
Roboty rozbiórkowe
45310000-3
Roboty instalacyjne elektryczne.
45233120-6
Roboty w zakresie budowy dróg
45300000-0
Roboty w zakresie instalacji budowlanych.
45232423-3
Roboty budowlane w zakresie przepompowni ścieków
45315300-1
Instalacje zasilania elektrycznego
45330000-9
Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
45342000-6
Wznoszenie ogrodzeń
45231400-9
Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych

45231300-8

Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania
ścieków

IV. Termin wykonania zamówienia.
Wymagany termin realizacji zamówienia – do 31 sierpnia 2019 r.
V. Warunki udziału w postępowaniu.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1. Nie podlegają wykluczeniu;
Brak podstaw do wykluczenia zostanie wstępnie zweryfikowany na podstawie przedłożonego wraz z
ofertą oświadczenia – wg wzoru na Załączniku nr 2 do SIWZ.
2. Spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
1) Kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile
wynika to z odrębnych przepisów;
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
2) Sytuacji ekonomicznej i finansowej.
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
.
3) Zdolności technicznej i zawodowej
Warunek ten zostanie spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że:
a) w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał w ramach jednego zamówienia co najmniej
jedną robotę budowlaną polegającą na budowie lub przebudowie kanalizacji sanitarnej
grawitacyjno-tłocznej o długości nie mniejszej niż 4 km i wartości nie mniejszej niż 3,5 mln.
PLN brutto.
(Jako kurs przeliczeniowy na PLN danych finansowych wyrażonych w walutach innych niż
PLN, należy przyjąć kurs publikowany przez Narodowy Bank Polski z pierwszego dnia
roboczego miesiąca, w którym zamieszczono ogłoszenie o zamówieniu w Dzienniku
Urzędowym Unii Europejskiej).
b) Skieruje do realizacji zamówienia publicznego następujące osoby:
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(1) Kierownik Budowy, posiadający następujące doświadczenie i uprawnienia:
- co najmniej 3 lata doświadczenia, licząc od dnia uzyskania uprawnień, w tym 2
lata na stanowisku kierownika budowy/kierownika robót/inspektora nadzoru
inwestorskiego,
- uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń lub odpowiadające
im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej
obowiązujących przepisów,
(2) Kierownik Robót elektroenergetycznych, posiadający następujące doświadczenie i
uprawnienia:
- co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego, licząc od dnia uzyskania
uprawnień,
- uprawnienia budowlane do kierowania robotami elektrycznymi w specjalności
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i
elektroenergetycznych lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane,
które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów,
(3) Kierownik Robót Drogowych posiadający następujące doświadczenie i uprawnienia:
- co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego,
- uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności
drogowej lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały
wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.
UWAGI:
1. Doświadczenie wskazanych osób liczone jest jako faktyczne pełnienie samodzielnych
funkcji kierowniczych na budowach. Jeżeli w tym samym okresie czasowym osoba pełniła
funkcję na wielu budowach, przy ocenie spełniania wymaganego warunku, liczony będzie
jeden (najdłuższy) okres pełnienia funkcji kierowniczej na budowie.
2. W odniesieniu do obywateli państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego, w
rozumieniu art. 4a ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów,
inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz.U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z późn. zm.), uprawnienia
budowlane oznaczają również odpowiednie, równoważne kwalifikacje zawodowe do
wykonywania działalności w budownictwie równoznacznej wykonywaniu samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, odpowiadające swoim
zakresem uprawnieniom budowlanym, o których mowa w ustawie Prawo budowlane.
3. W odniesieniu do obywateli państw członkowskich EOG zastosowanie będzie też miała ustawa z
dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w
państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. nr 63 poz. 394).
4. Zamawiający dopuszcza pełnienie funkcji Kierownika Budowy i Kierownika Robót
Sanitarnych przez tą samą osobę.
VI. Fakultatywne podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 5 ustawy Pzp.
Zamawiający wykluczy z przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
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 lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust.
1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2015 r. poz. 978, 1259, 1513,
1830 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy,
który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu,
jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że
sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. –
Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 233, 978, 1166, 1259 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615);
VII. Wykaz oświadczeń i dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału w
postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.
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1. W celu wstępnego wykazania braku podstaw do wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust.
1 oraz 24 ust. 5 ustawy Pzp, wraz z ofertą należy złożyć:
Wypełnione oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia – wg wzoru stanowiącego Załącznik
nr 2 do SIWZ.
2. W celu wstępnego wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, wraz z ofertą
należy złożyć wypełnione oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – wg
wzoru stanowiącego Załącznik 3 do SIWZ.
3. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji z
otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje 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. Wzór oświadczenia
stanowi Załącznik nr 4 do SIWZ.
4. Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza w przedmiotowym
postępowaniu, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia z postepowania na
podstawie art. 24 ust.5 pkt. 1 ustawy Pzp na wezwanie Zamawiającego, złoży odpis z
właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne
przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed
upływem terminu składania ofert.
5. Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza w przedmiotowym
postępowaniu, w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, na
wezwanie Zamawiającego, złoży następujące dokumenty:
1) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed
upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym
okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz
których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty
budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały
wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym
dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na
rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o
obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne
dokumenty – według wzoru stanowiącego Załącznik nr 7 do SIWZ.
2) wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji przedmiotu zamówienia, w
szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi wraz z informacjami na
temat ich doświadczenia i uprawnień, niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu
wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi
osobami – według wzoru stanowiącego Załącznik nr 8 do SIWZ.
6. Wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu,
może polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów, niezależnie od
charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.
7. Wykonawca, który polega na zdolnościach innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że
realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w
szczególności składając wraz z ofertą zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do
dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia – wg wzoru na Załączniku nr
6 do SIWZ.
8. Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub
zawodowe, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w
postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o
których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13–22 i ust. 5 pkt. 1 ustawy Pzp. W związku z powyższym
Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia
wobec nich podstaw wykluczenia oraz w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków
udziału w postępowaniu składa także oświadczenie wg wzoru na Załączniku nr 2 i nr 3 do SIWZ
dotyczące tych podmiotów.
9. W odniesieniu do warunków dotyczących zdolności technicznej i zawodowej, Wykonawcy mogą
polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane, do
realizacji których te zdolności są wymagane.
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10. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe podmiotu, nie potwierdzają spełnienia przez
Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy
wykluczenia, Zamawiający żąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego:
1) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub
2) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże
zdolności techniczne lub zawodowe, o których mowa w ust. 6 powyżej.
11. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie wg wzoru
na Załączniku nr 2 oraz nr 3 do SIWZ składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o
zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie,
w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak
podstaw wykluczenia.
12. Podwykonawcy.
1) Zgodnie z art. 36b ustawy Pzp Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie
części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, i podania przez
Wykonawcę firm podwykonawców.
2) Zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia Wykonawca podał
nazwy oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób do kontaktu z nimi, zaangażowanych w te
roboty budowlane a także zawiadamiał i przekazywał informacje na temat nowych
podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację robót
budowlanych.
3) Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia zamierzający zawrzeć
umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest obowiązany, przed
rozpoczęciem robót przez podwykonawcę, do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej
umowy, przy czym Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę
Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.
4) Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby
wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w pkt. V powyżej w celu wykazania
spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w ust. 6 powyżej wykonawca
jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub
wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie
postępowania o udzielenie zamówienia.
13. Dokumenty sporządzone w języku obcym będą składane wraz z tłumaczeniem na język polski,
poświadczonym przez Wykonawcę.
14. Dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu będą składane
w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.
Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu
wyłącznie wtedy, gdy złożona przez Wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi
wątpliwości co do jej prawdziwości.
15. Dokumenty składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.
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.
16. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej zamiast dokumentów, o których mowa w ust. 4 powyżej składa dokument lub dokumenty
wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio,
że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.
17. Dokument, o których mowa w ust. 16 powyżej powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6
miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
18. 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 16 powyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie
Wykonawcy, że 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.
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19. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę mającego siedzibę
lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Zamawiający może zwrócić
się do właściwych organów odpowiednio kraju w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji
dotyczących tego dokumentu.
20. 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.
21. Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających brak
podstaw do wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu, 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) . W takiej sytuacji zaleca się aby
Wykonawca wskazał Zamawiającemu sygnaturę postępowania, w którym wymagane
dokumenty, oświadczenia się znajdują.
VIII. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz
przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych
do porozumiewania się z Wykonawcami.
1. Do kontaktowania się z Wykonawcami upoważniony jest: Pani Jolanta Barton.
2. W niniejszym postępowaniu oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, dokumenty oraz informacje
Wykonawcy przekazują za pośrednictwem poczty elektronicznej (w formie pliku PDF oraz DOC) na
adres e-mail: zamowienia_publiczne@przywidz.pl.
3. Zamawiający przekazuje informacje za pośrednictwem faksu lub poczty elektronicznej z
zastrzeżeniem ust. 4 poniżej. Zawsze dopuszczalna jest forma pisemna.
4. Forma pisemna zastrzeżona jest dla składania oferty wraz z załącznikami, w tym oświadczeń i
dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz pełnomocnictw.
5. W przypadku braku potwierdzenia otrzymania wiadomości przez Wykonawcę, Zamawiający
domniema, iż pismo wysłane przez Zamawiającego na numer faksu lub na pocztę elektroniczną
zostało mu doręczone w sposób, który umożliwił Wykonawcy zapoznanie się z treścią pisma.
IX. Wymagania dotyczące wadium.
1. Zamawiający żąda wniesienia wadium w kwocie 70 000,00 zł (słownie: siedemdziesiąt tysięcy
00/100 zł).
2. Wadium może być wniesione w pieniądzu, poręczeniach bankowych lub poręczeniach
spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej (z tym, że poręczenie kasy jest zawsze
poręczeniem pieniężnym), gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych oraz
poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9
listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t. j. Dz.U. z 2016 r.,
poz. 359 ze zm.)
3. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert.
4. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na poniższy rachunek bankowy
Zamawiającego: Bank Spółdzielczy w Pruszczu Gdańskim nr 65 8335 0003 0112 3712 2000 0002.
Wykonawca wnoszący wadium w pieniądzu zobowiązany jest do wpłacenia go odpowiednio
wcześniej, tak aby znalazło się ono na koncie Zamawiającego przed datą i godziną składania
ofert.
5. W tytule przelewu należy wpisać: wadium w przetargu nr referencyjny RO.Z.271.11.2018 oraz
wskazać nazwę zamówienia.
6. Wniesienie wadium jest skuteczne z chwilą uznania rachunku bankowego zamawiającego należną
kwotą wadium. Oznacza to, że wymagana kwota wadium musi być zaksięgowana na koncie
zamawiającego przed upływem terminu składania ofert.
7. Wadium wnoszone w formie niepieniężnej powinno być wystawione na Zamawiającego. Oryginał
dokumentu należy złożyć w opisanej kopercie wraz z ofertą, natomiast potwierdzoną za
zgodność z oryginałem kserokopię należy dołączyć do oferty.
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8. Dokument poręczenia/gwarancyjny powinien przewidywać utratę wadium na rzecz Zamawiającego
w przypadkach określonych w pkt. 9 i 10 poniżej.
9. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została
wybrana:
1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w
ofercie;
2) nie wniósł wymagane zabezpieczenia należytego wykonania umowy;
3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących
po stronie wykonawcy.
10. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie,
o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył
oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1
ustawy Pzp, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp, pełnomocnictw lub nie
wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, co
spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej.
11. Wadium musi zabezpieczać ofertę w całym okresie związania ofertą.
12. Zamawiający zwróci wadium dla Wykonawcy na zasadach określonych w art. 46 ustawy Pzp.
X. Termin związania ofertą.
1. Termin związania ofertą w niniejszym postępowaniu wynosi 30 dni.
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. Odmowa wyrażenia zgody, o której mowa w ust. 2 powyżej, nie powoduje utraty wadium.
4. 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.
5. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
XI. Opis sposobu przygotowania oferty.
1. Oferta powinna zostać sporządzona według wzoru formularza ofertowego, stanowiącego
Załącznik nr 1 do SIWZ.
2. Do oferty należy dołączyć dokumenty: Tabela cenowa elementów według wzoru Załącznika nr 1a
do SIWZ, wypełnione wstępne oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – wg
wzoru Załącznika nr 3 do SIWZ, wypełnione wstępne oświadczenie o braku podstaw do
wykluczenia – wg wzoru Załączniku nr 2 do SIWZ, ewentualne pełnomocnictwa.
3. Zaleca się aby oferta wraz ze wszystkimi załącznikami była spięta w sposób uniemożliwiający jej
zdekompletowanie.
4. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
5. Ofertę sporządza się w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności.
6. Zaleca się aby każda ze stron oferty była ponumerowana i zaparafowana przez Wykonawcę lub
osobę/osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy.
7. Oferta wraz ze wszystkimi załącznikami musi być podpisana przez Wykonawcę lub osobę/osoby
upoważnione do reprezentowania Wykonawcy. Pełnomocnictwo powinno być dołączone do oferty
o ile nie wynika z innych załączonych dokumentów. Pełnomocnictwo powinno być złożone w
oryginale lub notarialnie potwierdzonej kopii.
8. Poprawki powinny być naniesione czytelnie i sygnowane podpisem Wykonawcy lub osoby/osób
upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy.
9. Wykonawca wskaże w ofercie, które z części zamówienia zamierza powierzyć do wykonania
podwykonawcom.
10. Wykonawca winien umieścić ofertę wraz z załącznikami w zamkniętej kopercie
zaadresowanej na adres Zamawiającego.
Na kopercie należy umieścić:
1) Nazwę i adres Wykonawcy,
2) Napis: „Oferta na budowę kanalizacji sanitarnej wraz z przepompowniami na terenie
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Aglomeracji Przywidz” – ODCINEK I – HUTA DOLNA, POMLEWO.
Nie otwierać przed dniem 10 grudnia 2018 r. godz. 12:15”.
11. Wykonawca przed upływem terminu składania ofert, może wprowadzić zmiany do złożonej oferty.
Wprowadzenie zmian do złożonych ofert należy dokonać w formie określonej w ust. 11 powyżej,
z dopiskiem „Zmiana oferty”.
12. Wykonawca przed upływem terminu składania ofert może wycofać swoją ofertę poprzez wysłanie
informacji do Zamawiającego o wycofaniu swojej oferty, pod warunkiem, iż informacja ta dotrze do
Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert.
13. Informacje zawarte w ofercie, które stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy
z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. Nr 153 poz. 1503
z późn. zm.), co do których Wykonawca zastrzegł – nie później niż w terminie składania ofert – że
nie mogą być udostępnione, muszą być oznaczone klauzulą „Tajemnica przedsiębiorstwa”. Zaleca
się, aby dokumenty te były spięte w sposób pozwalający na ich oddzielenie od reszty oferty.
14. Wykonawca ponosi koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
XII. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.
1. Oferty należy składać w składać w siedzibie Zamawiającego w Sekretariacie Urzędu Gminy
Przywidz, ul. Gdańska 7, pokój nr 9.
2. Termin składania ofert upływa dnia 10 grudnia 2018 r. o godz. 12:00.
3. Oferty otrzymane po tym terminie Zamawiający zwróci bez ich otwierania niezwłocznie.
4. Oferty zostaną otwarte w dniu 10 grudnia 2018 r. o godz. 12:15 w siedzibie Zamawiającego.
5. Wykonawcy mogą być obecni przy otwieraniu ofert.
6. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poinformuje Wykonawców, jaką kwotę
Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
7. Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda nazwy (firmy) oraz adresy wykonawców, a także
informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności
zawartych w ofertach.
XIII. Opis sposobu obliczenia ceny.
1. Wykonawca uwzględniając wszystkie wymogi zawarte w SIWZ, powinien w cenie brutto ująć
wszelkie koszty niezbędne dla prawidłowego i pełnego wykonania przedmiotu zamówienia, a także
uwzględnić inne podatki i opłaty.
2. Zamawiający przyjął w niniejszym postępowaniu za podstawę rozliczenia za wykonanie przedmiotu
zamówienia wynagrodzenie ryczałtowe, które musi uwzględniać wszystkie wymagania SIWZ oraz
obejmować wszelkie koszty jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z
obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia, w tym w szczególności wszystkie
koszty bezpośrednie i pośrednie związane z poprawnym wykonaniem przedmiotu zamówienia.
3. Wszystkie koszty, które będą opłacane przez Wykonawcę w ramach realizacji przedmiotu
zamówienia, muszą być wliczone do ceny oferty złożonej przez Wykonawcę.
4. Cena musi być podana w złotych polskich z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
5. Wykonawca zobowiązany jest do wypełnienia formularza ofertowego i określenia w nim ceny brutto
z uwzględnieniem wartości podatku VAT oraz określenia wartości netto.
6. Wyklucza się możliwość roszczeń Wykonawcy z tytułu błędnego skalkulowania ceny lub
pominięcia elementów niezbędnych do wykonania zamówienia, należy przewidzieć cały przebieg
wykonania robót, a wszystkie utrudnienia wynikające z warunków realizacji Wykonawca winien
uwzględnić w podanej cenie oferty.
7. Wykonawca zobowiązany jest poinformować Zamawiającego czy wybór oferty będzie prowadził do
powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi,
których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość
bez kwoty podatku.
XIV. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z
podaniem znaczenia tych kryteriów i sposób oceny oferty.
Wszystkie oferty niepodlegające odrzuceniu oceniane będą na podstawie niżej ustalonych kryteriów.
Przyjmuje się, że 1 procent równa się 1 punktowi.
KRYTERIA OCENY OFERT
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Kryterium: cena – znaczenie 60%
Kryterium: gwarancja jakości – znaczenie 20%
Kryterium: termin płatności – znaczenie 20 %
1. Kryterium: cena – znaczenie 60%
Liczba punktów jaką można uzyskać w kryterium cena, obliczona zostanie na podstawie
następującego wzoru:
C min
X =

x

60 pkt.

CO
gdzie:
X – wartość punktowa ocenianego kryterium
C min – najniższa cena ze złożonych ofert
Co – cena ocenianej oferty
Wykonawca może uzyskać maksymalnie 60 pkt. w ramach niniejszego kryterium.
2. Kryterium: Gwarancja jakości – znaczenie 20%
Pod pojęciem „gwarancji” Zamawiający rozumie gwarancję jakości za wady/usterki fizyczne,
zmniejszające wartość użytkową, techniczną lub estetyczną, na wykonane roboty.
W ramach przedmiotowego kryterium Wykonawca otrzyma następującą liczbę punktów:
Minimalny okres gwarancji wynosi 36 miesięcy - 0 pkt.
Wydłużenie terminu gwarancji do 48 miesięcy - 10 pkt.
Wydłużenie terminu gwarancji do 60 miesięcy - 20 pkt.
W przypadku nie uzupełnienia w druku oferty pola „gwarancja” Wykonawca otrzyma 0 punktów.
W przypadku wpisania innych wartości niż wymagane przez Zamawiającego w polu „gwarancja”
Wykonawca otrzyma 0 pkt.
Wykonawca może uzyskać maksymalnie 20 pkt w ramach niniejszego kryterium.
3. Kryterium: termin płatności – znaczenie 20 %
Ustala się minimalny termin płatności faktur na 14 dni - 0 pkt.
Ustalenie terminu płatności faktur: 21 dni od daty wpływu
Ustalenie terminu płatności faktur: 30 dni od daty wpływu

- 10 pkt.
- 20 pkt.

Ocena końcowa oferty:
Jest to suma punktów uzyskanych za kryterium „cena”, kryterium „gwarancja” oraz kryterium
„termin płatności”.
Wykonawca może uzyskać maksymalnie 100 pkt.
XV. Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty
w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zobowiązany jest do:
1. w przypadku wyboru oferty Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia –
przedłożyć Zamawiającemu umowę regulującą współpracę tych podmiotów (w formie oryginału lub
kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę),
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2. przygotowania w uzgodnieniu z Zamawiającym harmonogramu rzeczowo – finansowego według
wzoru stanowiącego załącznik Nr 1 do umowy, który będzie podstawą odbioru robót i rozliczeń
finansowych,
3. złożenia kopii uprawnień budowlanych lub decyzji o uznaniu kwalifikacji zawodowych osób
wchodzących w skład Kluczowego personelu, a także kopii zaświadczeń o przynależności do
właściwej Izby samorządu zawodowego,
4. wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy,
5. zawarcia we własnym zakresie i na własny koszt umów ubezpieczenia zgodnie z wymaganiami §
23 Wzoru Umowy i przedłożenia Zamawiającemu,
6. dostarczy Zamawiającemu najpóźniej na 3 dni przed podpisaniem umowy Kosztorys Ofertowy
szczegółowy na wykonanie przedmiotu zamówienia, zgodny z tabelą cenową stanowiącą załącznik
do formularza oferty.
Kosztorys ofertowy stanowić będzie materiał pomocniczy (funkcja informacyjna i kontrolna) i służyć
będzie, między innymi do :
a) do tworzenia, aktualizacji harmonogramu rzeczowo – finansowego,
b) do określania zaawansowania robót wyrażonego rzeczowo i wartościowo,
c) jako dokument źródłowy do wyceny rozwiązań zamiennych i robót zaniechanych,
d) do ustalenia wartości powstałych obiektów lub ich elementów,
e) jako dokument kontrolny umożliwiający śledzenie, kontrolę i weryfikowanie przebiegu realizacji
w porównaniu do założeń projektu (w celu oceny efektów w toku realizacji oraz wyliczenia
kosztów i rozliczenia inwestycji.
XVI. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
1. W celu pokrycia roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy Zamawiający
żąda wniesienia przez Wykonawcę, z którym zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego,
zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 10 % całkowitej ceny oferty brutto.
2. Wykonawca zobowiązany będzie wnieść zabezpieczenie najpóźniej z dniem zawarcia umowy.
3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wniesione zgodnie z wyborem
Wykonawcy w jednej lub w kilku następujących formach: w pieniądzu, poręczeniach bankowych
lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, (z tym że poręczenie kasy jest
zawsze poręczeniem pieniężnym), gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych,
poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9
listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tekst jednolity Dz. U. z
2016 r. poz. 359 ze zm.).
4. Treść dokumentu gwarancyjnego powinna zawierać zapis „zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń
z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy”. Treść dokumentu gwarancyjnego
podlegać będzie akceptacji przez Zamawiającego.
5. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wnoszone w pieniądzu należy przelać na rachunek:
54 8335 0003 0112 3712 2000 0006 - BS Pruszcz Gdański.
6. Zabezpieczenie wnoszone w postaci poręczenia lub gwarancji musi zawierać następujące
elementy:
1) Nazwę Wykonawcy i jego siedzibę (adres);
2) Nazwę Beneficjenta (Zamawiającego);
3) Nazwę Gwaranta lub Poręczyciela;
4) Określać wierzytelność, która ma być zabezpieczona gwarancją;
5) Sformułowanie zobowiązania Gwaranta do nieodwołalnego i bezwarunkowego zapłacenia
kwoty zobowiązania na pierwsze żądanie zapłaty, w terminie do 30 dni od dnia złożenia
przez Beneficjenta pisemnego żądania zapłaty, w przypadku gdy Wykonawca:
a) nie wykonał przedmiotu umowy w terminach wynikających z umowy;
b) wykonał nienależycie przedmiot umowy.
7. Zamawiający w przypadku zabezpieczenia wnoszonego w formie, o której mowa w ust. 6
powyżej nie dopuszcza aby w jego treści znajdowały się sformułowania utrudniające lub
uniemożliwiające skorzystanie z takiego zabezpieczenia, w szczególności Zamawiający nie
dopuszcza użycia w sposób pośredni lub bezpośredni sformułowań dotyczących:
1) przekazania żądania zapłaty za pośrednictwem Banku w którym Zamawiający prowadzi
rachunek, który jednocześnie winien potwierdzić, iż podpisy na żądaniu zapłaty należą
do osób uprawnionych do zaciągania zobowiązań majątkowych;
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2) notarialnego potwierdzenia, iż podpisy na żądaniu zapłaty należą do osób uprawnionych
do zaciągania zobowiązań majątkowych.
8. Z chwilą zaistnienia przynajmniej jednego z wymienionych w ust. 6 pkt. 5 lit. a) i b) powyżej
przypadków, Zamawiający wystąpi do Gwaranta lub Poręczyciela z pisemnym żądaniem
zapłacenia kwoty stanowiącej zabezpieczenie należytego wykonania umowy.
9. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu Wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie
kwoty wadium na poczet zabezpieczenia.
10. W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub
kilka form, o których mowa w ust. 3 powyżej, przy czym zmiana form zabezpieczenia musi być
dokonywana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości.
11. Zamawiający zwróci zabezpieczenie należytego wykonania umowy w następujący sposób:
1) 70% w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za
należycie wykonane,
2) 30 % nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady.
XVII. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy
w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy, wzór umowy.
Zamawiający wymaga aby Wykonawca zawarł z nim umowę o zamówienie publiczne na warunkach
określonych we Wzorze umowy, stanowiącym Załącznik nr 5 do SIWZ.
XVIII. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
1. Odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego
stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust.
5 zdanie drugie ustawy Pzp albo w terminie 10 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.
2. Zasady wnoszenia środków ochrony prawnej w niniejszym postępowaniu regulują przepisy Działu
VI ustawy Pzp.
CZĘŚĆ SZCZEGÓLNA
XIX. Zasady zwracania się Wykonawców o udzielenie wyjaśnień do treści SIWZ
i udzielania przez Zamawiającego tych wyjaśnień.
1. Każdy uczestnik postępowania ma prawo zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści
niniejszej SIWZ. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż 2 dni przed
upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SWIZ wpłynął
nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu do składania ofert.
2. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do Zamawiającego po upływie terminu składania
wniosku, o którym mowa w ust. 1 powyżej, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może
udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.
3. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym
mowa w ust. 1 powyżej.
4. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekaże Wykonawcom, którym przekazał
SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania, oraz zamieści na stronie internetowej:
http://www.przywidz.pl/zamowienia-publiczne .
XX. Zasady i tryb wyboru oferty najkorzystniejszej.
1. Wyboru najkorzystniejszej oferty dokonuje Zamawiający po uprzednim sprawdzeniu i ocenie ofert
na podstawie kryteriów oceny określonych w pkt. XIV powyżej.
2. Zamawiający poprawi w ofertach omyłki o których mowa w art. 87 ust 2 ustawy Pzp niezwłocznie
zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
3. Oferta Wykonawcy zostanie odrzucona w przypadku wystąpienia którejkolwiek z przesłanek
określonych w art. 89 ust 1 ustawy Pzp.
4. Zamawiający unieważni postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w przypadku
wystąpienia którejkolwiek z przesłanek określonych w art. 93 ustawy Pzp.
XXI. Termin zawarcia umowy.
1. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, zobowiązany będzie
do zawarcia umowy w terminie określonym przez Zamawiającego, nie krótszym niż 5 dni od dnia
przesłania zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej za pośrednictwem faksu,
z zastrzeżeniem sytuacji określonej w art. 94 ust. 2 pkt. 1) lit. a oraz pkt. 3) ustawy Pzp.
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2. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza będzie uchylał się
od zawarcia umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert,
bez przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba, że zachodzą przesłanki unieważnienia
postępowania.
XXII. Pozostałe informacje.
1. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia, dotychczasowemu wykonawcy robót budowlanych,
zamówienia z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt. 6) ustawy Pzp, polegającego na
powtórzeniu podobnych robót budowlanych kanalizacji sanitarnej do kwoty 20 % zamówienia
podstawowego. Zamówienie zostanie udzielone po przeprowadzeniu negocjacji z wykonawcą
zamówienia podstawowego.
2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
4. Zamawiający przewiduje dokonanie zmian w umowie. Okoliczności dokonywania zmiany w umowie
zawartej z Wykonawcą wymienione zostały we Wzorze umowy, stanowiącym Załącznik nr 5 do
SIWZ.
5. Zamawiający przewiduje dokonanie zmian umowy w toku jej realizacji w przypadku zaistnienia
okoliczności, o których mowa w art. 144 ustawy Pzp i zapisach Wzoru Umowy.
6. Wszelkie nieuregulowane w niniejszym SIWZ czynności, uprawnienia, obowiązki Wykonawców
i Zamawiającego, których ustawa nie nakazała zawierać Zamawiającemu w SIWZ, a które mogą
przyczynić się do właściwego przebiegu postępowania, reguluje ustawa Pzp.
Załączniki:
1. Formularz oferty
1A. Tabela cenowa elementów
2. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
3. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
4. Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej
5. Wzór umowy z załącznikami nr 1 i nr 2
6. Przykładowe zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych
zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia
7. Wzór wykazu robót budowlanych
8. Wzór wykazu osób
9. Wykaz dokumentacji projektowej, Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót
Budowlanych oraz dokumentów formalno-prawnych.
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ZAŁĄCZNIK NR 1 do SIWZ

(pieczęć Wykonawcy)

..................Dnia............................

Gmina Przywidz
ul. Gdańska 7
83-047 Przywidz
OFERTA
na
Budowę kanalizacji sanitarnej wraz z przepompowniami na terenie Aglomeracji Przywidz ODCINEK I – HUTA DOLNA, POMLEWO
I. Dane dotyczące Wykonawcy:
Pełna nazwa Wykonawcy: …………………..............................................................................................
Adres siedziby: .........................................................................................................................................
NIP:………………………………………......................REGON…………………….............………………...
Tel.................................................................Fax.......................................................................................
Adres e-mail:……………………………………………………………………………………………………….
II. Cena oferty:
W odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu oferuję/oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia za
cenę ryczałtową:
Cena ryczałtowa brutto wykonania całości zamówienia:............................................PLN, (słownie
złotych: ………………………………………………………………………....…………………………………)
w tym:
Wartość netto: ............................................................................ PLN,
(słownie złotych: ……………………………………………………………....…………………………………)
Wartość podatku VAT:………………………….…..PLN,
(słownie złotych: ……………………………………………………………....…………………………………)
III. Zobowiązuję/my się w nawiązaniu do ustalonych kryteriów wyboru oferty:
1) Udzielić ……………. miesięcznej gwarancji na wykonany przedmiot zamówienia, licząc
od daty odbioru końcowego przedmiotu umowy.
2) Ustalić termin płatności faktur na ……………. dni

IV. Podwykonawcy:
Informujemy, że zamierzamy powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom:
Zakres wykonywanych prac podwykonawców:
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
w przypadku nie wypełnienia punktu dotyczącego podwykonawcy Zamawiający uzna, że Wykonawca będzie
wykonywał całość zamówienia publicznego osobiście.

V. Ponadto oświadczam(y), że:
1. Jesteśmy małym lub średnim przedsiębiorstwem:
TAK
NIE
– odpowiednie zakreślić.
2. Pochodzę z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej
TAK NIE – odpowiednie
zakreślić
3. Pochodzę z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: TAK NIE – odpowiednie
zakreślić
4. Wybór oferty prowadzi/nie prowadzi do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego:
1) Nazwa towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do powstania
obowiązku podatkowego: ……………………..…………………………………………………………
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2) Wartość towaru lub usługi bez kwoty podatku VAT: ……………..……………………………………
5. Zapoznałem się ze wszystkimi warunkami określonymi w SIWZ oraz we Wzorze umowy, oraz że
akceptuje je w całości.
6. Uważam się za związanego ofertą przez 30 dni od dnia, w którym dokonano otwarcia ofert,
7. W przypadku wyboru oferty jako najkorzystniejszej w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego zobowiązuje się do zawarcia pisemnej umowy w brzmieniu zgodnym ze
Wzorem zawartym w SIWZ, w siedzibie Zamawiającego, w terminie przez niego wyznaczonym.
8. Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w
sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w
sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wobec osób fizycznych,
od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o
udzielenie
zamówienia
publicznego
w
niniejszym
postępowaniu.
W przypadku gdy Wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi
wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust.4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia
wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie lub wskazanie „nie dotyczy”).

9. Niniejsza oferta zawiera na stronach nr od ____ do ____ informacje stanowiące tajemnicę
przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 419) i nie mogą być
udostępniane. Na okoliczność tego wykazuję skuteczność takiego zastrzeżenia w oparciu o
przepisy art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 418) w oparciu o następujące uzasadnienie:
………………………………………………………………………………………………………….………
……………………………………………………….…………………………………………………………
Oferta została złożona na ............ ponumerowanych kolejno stronach łącznie ze wszystkimi załącznikami
wymaganymi przez Zamawiającego.
Osoby upoważnione do podpisania oferty w imieniu Wykonawcy
Imię i Nazwisko

Data

Podpis

1.

2.

20

ZAŁĄCZNIK Nr 1a do SIWZ

Tabela cenowa elementów robót
wykonania zamówienia pn.:
Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przepompowniami na terenie Aglomeracji Przywidz ODCINEK I – HUTA DOLNA, POMLEWO
Opisy poszczególnych pozycji podane w Tabeli cenowej elementów robót nie powinny być traktowane jako
ograniczające zobowiązania Wykonawcy wynikające z Umowy na wykonanie Robót.
Przyjmuje się, że Wykonawca jest w pełni świadomy wszelkich wymagań i zobowiązań wyrażonych
bezpośrednio czy też pośrednio, wynikających z niniejszych dokumentów przetargowych, i że stosownie
do nich wyceni wszystkie pozycje w Tabeli cenowej elementów robót. W cenie oferty należy uwzględnić
wszelkie elementy usług i robót zakończonych całkowicie pod każdym względem, obejmujących
wytworzenie, dostarczenie, zamontowanie, uruchomienie i osiągniecie założonych efektów
technologicznych.
W związku z powyższym podane kwoty muszą obejmować wszelkie wydatki, w tym poboczne i
nieprzewidziane oraz ryzyko każdego rodzaju, niezbędne do wykonania Robót, ich ukończenia,
uruchomienia. Jeżeli w niniejszym wykazie pominięto którąkolwiek z pozycji, należy doliczyć ją do innej
pozycji wykazu. Należy zapewnić odpowiednie rezerwy w stawkach i kwotach na wszelkie ponoszone
koszty związane z realizacją Robót. Stawki bądź kwoty wprowadzone przez Wykonawcę w odniesieniu do
poszczególnych pozycji w Wykazie Cen tj. wszystkie koszty stałe, zyski, koszty ogólne i podobnego
rodzaju obciążenia, należy rozdzielić pomiędzy wszystkie kwoty wprowadzone w Tabeli cenowej
elementów robót. Stawki bądź kwoty dla poszczególnych pozycji należy podać w złotych polskich [PLN],
bez VAT, podać stawkę i wartość podatku VAT oraz cenę brutto.
Wykonawca zobowiązany jest do wypełnienia Tabeli cenowej elementów robót, jak niżej.

Lp.
1
1

2

3

4

Element robót

Wartość netto
[zł]

Wartość podatku
VAT
[zł]

Cena brutto
[zł]

2

4

5

6

Kanalizacja sanitarna grawitacyjna – odcinek
I: PS1-HD-S1; S1-S42; S42-S59 z rur PVCU SN8 Ø 200 długości 1589,65 m
Przyłącza kanalizacyjne z rur PVC-U Ø 160
SN8 długości 134,59 m;
Kanalizacja sanitarna tłoczna – odcinek I:
PS 293-PZ338; PS1-HD-Pz258; Pz258Pz293, Pz338-Pz372, Pz372-Pz396-SP5,
Pz369-MP1 z rur Ø 200 PE o długości
3 771,94 m
Kanalizacja sanitarna tłoczna z rur PE Ø 50
długości 9,49 m
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5

6

7

8

Przepompownia ścieków PS1-HD dn 2000
wraz z uruchomieniem i wyposażeniem wg
projektu, z zagospodarowaniem terenu przy
obiekcie (ogrodzenie panelowe, utwardzenie
z kostki brukowej betonowej, oświetlenie),
Wykonanie instalacji elektrycznej
zalicznikowej dla przepompowni ścieków
PS1-HD (działka 344 obręb Marszewska
Góra)
Zakup i montaż stacjonarnego,
zewnętrznego agregatu prądotwórczego z
modułem SZR, posadowionego na płycie
fundamentowej obok przepompowni
ścieków,
Roboty rozbiórkowe i odtworzenie
nawierzchni – dróg gminnych, drogi
powiatowej 2200G i wojewódzkiej nr 221.
RAZEM

1) Należy dokonać podsumowania poszczególnych elementów, zarówno poziomo, jak i pionowo.
2) Podana cena musi obejmować kompletny przedmiot zamówienia wynikający z przekazanej
dokumentacji projektowej, STWIORB oraz SIWZ.
Osoby upoważnione do podpisania oferty w imieniu Wykonawcy
Imię i Nazwisko

Data

Podpis

1.

2.
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ZAŁĄCZNIK NR 2 do SIWZ
..................Dnia............................

Gmina Przywidz
ul. Gdańska 7
83-047 Przywidz

Wykonawca:
………………………………………
………………………………………
(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od
podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:
………………………………………
………………………………………
(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do
reprezentacji)

Oświadczenie Wykonawcy
składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),
DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA
Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Budowa kanalizacji
sanitarnej wraz z przepompowniami na terenie Aglomeracji Przywidz - ODCINEK I – HUTA
DOLNA, POMLEWO, prowadzonego przez Gminę Przywidz, oświadczam, co następuje:
OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:
1. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust 1 pkt 12-22
ustawy Pzp.
2. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1)
ustawy Pzp.
……………..……….……. ,dnia ………….……. r
(miejscowość)

…………………………………………
(podpis)

[UWAGA:w przypadku gdy oświadczenie nie dotyczy Wykonawcy, należy przekreślić oświadczenie
lub dopisać adnotację "NIE DOTYCZY" ]
Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie
art. …………. ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24
ust. 1 pkt 13-14, 16-20 lub art. 24 ust. 5 ustawy Pzp). Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww.
okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze:
………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………..…………………...........
……………..……….……. ,dnia ………….……. r
(miejscowość)

…………………………………………
(podpis)

[UWAGA:w przypadku gdy oświadczenie nie dotyczy Wykonawcy, należy przekreślić oświadczenie
lub dopisać adnotację "NIE DOTYCZY" ]
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OŚWIADCZENIE
WYKONAWCA:

DOTYCZĄCE

PODMIOTU,

NA

KTÓREGO

ZASOBY

POWOŁUJE

SIĘ

Oświadczam, że następujący/e podmiot/y, na którego/ych zasoby powołuję się w niniejszym
postępowaniu, tj.: …………………………………………………………………….………………………
(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) nie podlega/ją
wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.
……………..……….……. ,dnia ………….……. r
(miejscowość)

…………………………………………
(podpis)

[UWAGA:w przypadku gdy oświadczenie nie dotyczy Wykonawcy, należy przekreślić oświadczenie
lub dopisać adnotację "NIE DOTYCZY" ]
OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCY NIEBĘDĄCEGO PODMIOTEM, NA KTÓREGO
ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:
Oświadczam,
że
następujący/e
podmiot/y,
będący/e
podwykonawcą/ami:
…………..……..….……(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL,
KRS/CEiDG), nie podlega/ą wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.
……………..……….……. ,dnia ………….……. r
(miejscowość)

…………………………………………
(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:
Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z
prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia
Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.
……………..……….……. ,dnia ………….……. r
(miejscowość)

…………………………………………
(podpis)
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ZAŁĄCZNIK NR 3 do SIWZ
..................Dnia..........................
Gmina Przywidz
ul. Gdańska 7
83-047 Przywidz
Wykonawca:
………………………………………
…………………………………
(pełna nazwa/firma, adres, w
zależności od
KRS/CEiDG)

podmiotu:

NIP/PESEL,

reprezentowany przez:
………………………………………
…………………………………
(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do
reprezentacji)

Oświadczenie Wykonawcy
składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),
DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Budowę kanalizacji sanitarnej
wraz z przepompowniami na terenie Aglomeracji Przywidz - ODCINEK I – HUTA DOLNA,
POMLEWO”, prowadzonego przez Gminę Przywidz, oświadczam, co następuje:
INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY:
Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego w
Rozdziale V SIWZ.
……………..……….……. ,dnia ………….……. r
(miejscowość)

…………………………………………
(podpis)

[UWAGA: w przypadku gdy oświadczenie nie dotyczy Wykonawcy, należy przekreślić oświadczenie
lub dopisać adnotację "NIE DOTYCZY" ]
OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ
WYKONAWCA:
Oświadczam, że polegam na zasobach następujący/e podmiot/y (podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w
zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG), ………………………………………………na którego/ych
zasoby powołuję się w niniejszym postępowaniu, tj. (wskazać zasoby na jakie powołuje się Wykonawca)
…………………….………………………, i podmioty te spełniają warunki udziału w postępowaniu.
……………..……….……. ,dnia ………….……. r
(miejscowość)

…………………………………………
(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:
Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z
prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia
Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.
……………..……….……. ,dnia ………….……. r
(miejscowość)

…………………………………………
(podpis)
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Załącznik nr 4 do SIWZ

(pieczęć Wykonawcy)

Oświadczenie Wykonawcy o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy
kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia
29 stycznia 2004 r. (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.)
Dot. zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przepompowniami na terenie
Aglomeracji Przywidz - ODCINEK I – HUTA DOLNA, POMLEWO”

Wykonawca:
................................................
................................................
................................................
(pełna nazwa/firma, adres)

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na …………………oświadczam, co
następuje:
1. Przynależę/ nie przynależę* do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007
roku o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U z 2015 r. poz. 184, 1616 i 1634) z innymi
wykonawcami, którzy złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do
udziału w niniejszym postępowaniu.
2. Wykaz wykonawców należących do tej samej grupy kapitałowej, którzy złożyli oferty:
.................................................................................................................................................
3. Oświadczam, że w przypadku przynależenia do tej samej grupy kapitałowej powiązania z innym
Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w przedmiotowym postępowaniu, ponieważ
złożone oferty obejmują odrębny przedmiot zamówienia.

*Niepotrzebne skreślić
W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca może złożyć wraz z
niniejszym oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, ze powiązania z innym
Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego.

Osoby upoważnione do podpisania oświadczenia w imieniu Wykonawcy
Imię i Nazwisko

Data

Podpis

1.

2.
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Załącznik nr 6 do SIWZ

(pieczęć udostępniającego)

Przykładowe zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji Wykonawcy
niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „Budowę kanalizacji sanitarnej wraz z
przepompowniami na terenie Aglomeracji Przywidz – ODCINEK I – HUTA DOLNA, POMLEWO”
Działając w imieniu ………………………. zobowiązuje się do oddania do dyspozycji dla
Wykonawcy .…………………………. biorącego udział w przedmiotowym postępowaniu swoich
zasobów zgodnie z treścią art. 22a ust. 2 ustawy Pzp, w następującym zakresie:
……………………………………………….……………………………………
Jednocześnie wskazuje, iż:
1. Zakres w/w zasobów przy wykonywaniu zamówienia będzie następujący: ………..…………………..
2. Sposób wykorzystania w/w zasobów będzie następujący: ………….……………………………………
3. Zakres i okres naszego udziału przy wykonywaniu przedmiotowego zamówienia, będzie
następujący:…………………………………………………………………………………………..………
Uwaga: Niniejsze zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji Wykonawcy
niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia musi być
złożone do oferty w oryginale.

Osoby upoważnione do podpisania zobowiązania w imieniu udostępniającego
Imię i Nazwisko

Data

Podpis

1.
2.
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Załącznik nr 7 do SIWZ

(pieczęć Wykonawcy)

Wykaz robót budowlanych
wykonanych w ciągu ostatnich 5 lat, przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie
Dot. zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przepompowniami na terenie
Aglomeracji Przywidz - ODCINEK I – HUTA DOLNA, POMLEWO”
Lp.

Przedmiot roboty
budowlanej

Wartość brutto (PLN)

Nazwa i adres
odbiorcy

Data wykonania

s

UWAGA: Do wykazu należy załączyć dokumenty potwierdzające, że wskazane powyżej roboty
budowlane zostały wykonane należycie, zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo
ukończone.

Osoby upoważnione do podpisania oświadczenia w imieniu Wykonawcy
Imię i Nazwisko

Data

Podpis

1.

2.
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Załącznik nr 8 do SIWZ

(pieczęć Wykonawcy)

WYKAZ OSÓB
Oświadczam(y), że:
niżej wymienione osoby zostaną skierowane przez Wykonawcę do realizacji zamówienia
publicznego pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przepompowniami na terenie
Aglomeracji Przywidz – ODCINEK I – HUTA DOLNA, POMLEWO”

Kwalifikacje
zawodowe

Lp. Imię i nazwisko

Wykształcenie i
doświadczenie
zawodowe

Zakresu
Podstawa
wykonywanych przez
dysponowania
nie czynności

1
2
3
4

Osoby upoważnione do podpisania oświadczenia w imieniu Wykonawcy
Imię i Nazwisko

Data

Podpis

1.

2.
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Załącznik nr 9 do SIWZ

WYKAZ
dokumentacji projektowej, Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych
oraz dokumentów formalno-prawnych.
„Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przepompowniami na terenie Aglomeracji Przywidz ODCINEK I – HUTA DOLNA, POMLEWO”

I.

PROJEKT BUDOWLANY
1. Projekt budowlany kanalizacji grawitacyjno-tłocznej wraz z przepompowniami ścieków,
przyłączami kanalizacyjnymi, przyłączami wodociągowymi, instalacjami elektrycznymi
zalicznikowymi – TOM I (data opracowania 22.07.2018 r.).
2. Projekt budowlany kanalizacji grawitacyjno-tłocznej wraz z przepompowniami ścieków,
przyłączami kanalizacyjnymi, przyłączami wodociągowymi, instalacjami elektrycznymi
zalicznikowymi – TOM II (data opracowania 22.07.2018 r.).
3. Projekt budowlany kanalizacji grawitacyjno-tłocznej wraz z przepompowniami ścieków,
przyłączami kanalizacyjnymi, przyłączami wodociągowymi, instalacjami elektrycznymi
zalicznikowymi – TOM III (data opracowania 22.07.2018 r.).
4. Projekt budowlany sieci kanalizacyjnej grawitacyjno-tłocznej (zakres drogi
wojewódzkiej 221 – data opracowania 25.07.2018 r.)
5. Opinia geotechniczna dla projektu budowlanego ((opracowanie maj 2018).

II.

PROJEKT WYKONAWCZY
1. Projekt wykonawczy kanalizacji grawitacyjno-tłocznej wraz z przepompowniami
ścieków, przyłączami kanalizacyjnymi – cz. I TOM 1 (data opracowania 21.08.2018 r.).
2. Projekt budowlany kanalizacji grawitacyjno-tłocznej wraz z przepompowniami ścieków,
przyłączami kanalizacyjnymi – cz. I TOM II (data opracowania 21.08.2018 r.).
3. Projekt budowlany kanalizacji grawitacyjno-tłocznej wraz z przepompowniami ścieków,
przyłączami kanalizacyjnymi – cz. II (data opracowania 21.08.2018 r.).
4. Projekt Instrukcji eksploatacji w zakresie bhp i p.poż.
5. Projekt odtworzenia nawierzchni w ramach budowy kanalizacji sanitarnej w
aglomeracji Przywidz w zakresie drogi wojewódzkiej nr 221 w m. Jodłowno i
Pomlewo.
6. Projekt odtworzenia nawierzchni w ramach budowy kanalizacji sanitarnej w
aglomeracji Przywidz w zakresie drogi powiatowej nr 2200G w m. Jodłowno i
Pomlewo.
7. Projekt odtworzenia nawierzchni w ramach budowy kanalizacji sanitarnej w
aglomeracji Przywidz w zakresie dróg gminnych.
8. Część graficzna – rysunki określające zakres wykonania I ODCINKA kanalizacji
sanitarnej.

III.

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT (opracowanie wrzesień
2018 r.)

IV.

PRZEDMIAR ROBÓT (stanowiący materiał pomocniczy)

V.

DOKUMENTY FORMALNO-PRAWNE
1. Decyzja Starosty Gdańskiego nr 1068/2018 z dnia 05.11.2018 r. w sprawie pozwolenia na
budowę.
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