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Numer referencyjny: GK.Z.271.2.2020 
 
 
 
 
 

  
 

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 robót budowlanych zadania pn. 

 
„BUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW 5200 RLM DLA AGLOMERACJI PRZYWIDZ – 

DOKOŃCZENIE REALIZACJI” 
 
 
 
 
 

Użyte w niniejszej SIWZ, pojęcia oznaczają: 
1. Ustawa Pzp – ustawę z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. 

U. z 2019 r., poz. 1843.); 
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 nie posiadającą 

osobowości prawnej, która ubiega się o udzielenie zamówienia publicznego, złożyła ofertę lub 
zawarła umowę w sprawie zamówienia publicznego. 

 
 
 
 
 
 
 
 
        ZATWIERDZAM 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Przywidz, dnia 03.02.2020 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 2019 
r., poz. 1843.), 

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 18 grudnia 2019 r. w sprawie średniego kursu 
złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień 
publicznych (Dz. U. 2019 r. poz. 2453).  

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 dokończenie budowy nowej oczyszczalni ścieków 5 200 RLM dla 

Aglomeracji Przywidz, zlokalizowanej na działce nr 38/19 w obrębie geodezyjnym Piekło  Górne. 
2. Zadanie realizowane jest w ramach Projektu pn. „Uporządkowanie gospodarki ściekowej na 

terenie Aglomeracji Przywidz” i współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w 
ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-
2020 działanie 11.3 Gospodarka Wodno-Ściekowa. 

3. Zaprojektowana oczyszczalnia ma umożliwić odbiór i oczyszczenie ścieków dostarczonych przez 
system kanalizacyjny Gminy Przywidz, w stopniu wymaganym obowiązującymi przepisami prawa 
oraz zgodnie z wydanym pozwoleniem wodno prawnym, przy obciążeniu oczyszczalni 5 200 RLM i 
zapewnieniu przepustowości średniej dobowej 535 m

3
/d,  maksymalnej 800 m

3
/d oraz 

maksymalnej godzinowej 75 m
3
/h. 

Głównym celem  jest przede wszystkim poprawienie jakości oczyszczania ścieków, a tym samym 
poprawę stanu środowiska. Technologia oczyszczania ścieków zagwarantuje uzyskanie stężeń 
zanieczyszczeń w ściekach oczyszczonych na poziomie niższym o 10% od wymaganych 
Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 18.11.2014 r. (Dz. U. 2014 poz. 1800), tj. BZT5 < 
25,0 mgO2/dm

3
 ChZTCr < 125,0 mgO2/dm

3
 Zawiesina ogólna < 35,0 mg/dm

3
. 

 
Ponadto oczyszczalnia ma zagwarantować spełnienie zaostrzonych warunków na odpływie 
ścieków do odbiornika przynajmniej 10% lepszych niż Nog. < 15,0 mg/dm

3
 i  Pog. < 2,0 mg/dm

3
 . 

4. Zakres rzeczowy obejmuje: 
a) kompletną realizację robót budowlanych wraz z dostawami i montażem urządzeń, jak 

również pojazdów i wyposażenia celem  dokończenia budowy oczyszczalni ścieków, w 

mailto:zamowienia_publiczne@przywidz.pl
http://www.przywidz.pl/
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skład której wchodzą m.in.: 
− Ob. 1 – komora rozdziału ścieków i osadu 
− Ob. 2 – przepompownia ścieków oczyszczonych mechanicznie, 
− Ob. 3 – komora stabilizacji tlenowej osadu, 
− Ob. 4a i 4 b – osadniki wtórne, 
− Ob. 5a i 5B – komory osadu czynnego, 
− Ob. ZR – zbiornik retencyjny ścieków surowych, 
− Ob. STZ – stacja zlewcza ścieków dowożonych, 
− Ob. BST - budynek socjalno-technologiczny z częścią warsztatową i biurową, 
− Ob. MO – magazyn osadu – wiata, 
− Ob. KP1 – komora pomiarowa ścieków surowych,.  
− Ob. KP2 – komora pomiarowa ścieków oczyszczonych 
− Ob. P – miejsce postojowe dla samochodów, 
− Ob. A – agregat prądotwórczy,  
− Ob. PO – miejsce na pojemniki na odpadki, 
− rurociągi technologiczne międzyobiektowe,  
− instalacje wodociągowe, kanalizacyjne i technologiczne, 
− instalacje zasilania i sterowania pracą oczyszczalni, 
− instalacja monitoringu i alarmowa 
− nawierzchnie drogowe, place i chodniki, 
− zieleń i nasadzenia, 
− dostawa i montaż urządzeń technologicznych, 
− dostawa wyposażenia laboratorium, warsztatu i  części socjalnej budynku, 
− dostawa ciągnika z ładowaczem czołowym,  przystosowanego do załadunku osadu na 

samochody typu TIR i  przyczepy dwuosiowej o ładowności  nie mniejszej niż 10 ton, 
wraz z uzyskaniem świadectw homologacji,  

− dostawa i montaż samochodowej wagi najazdowej 50 ton o długości 16 m i szerokości 
3 m, 

− dostawa wagi elektronicznej przenośnej do 1000 kg; 
b) opracowanie projektu rozruchu, 
c) wykonanie rozruchu technologicznego urządzeń i obiektów oraz sporządzenie instrukcji 

obsługi, 
d) przeprowadzenie prób końcowych i eksploatacyjnych wraz z dostarczeniem kompletnego 

wyposażenia, w tym wyposażenia  BHP, ppoż. I  wyposażenia konserwacyjnego, 
e) przeszkolenie  personelu Zamawiającego w zakresie obsługi i utrzymania wszystkich 

urządzeń i oprogramowania dostarczonego w ramach realizacji zadania dla obiektów 
odbieranych częściowo oraz szkolenie końcowe po odbiorze końcowym, lecz przed 
przejęciem obiektu do użytkowania. Szkolenia dotyczyć będą obsługi wszystkich urządzeń, 
zasad przeglądów i serwisowania, obsługi AKPiA oraz oprogramowania, 

f) wykonanie dokumentacji powykonawczej, w tym między innymi instrukcji eksploatacji i bhp, 
p.poż. oraz wykonanie wszystkich innych prac koniecznych do użytkowania oczyszczalni, 
zgodnie z obowiązującym prawem oraz określonym przez Zamawiającego przeznaczeniem, 

g)   opracowanie sprawozdania z rozruchu, w którym szczegółowo opisane zostaną osiągnięte 

parametry pracy obiektów, m.in. stopnie redukcji zanieczyszczeń oparte na 

średniodobowych analizach ścieków surowych i oczyszczonych w zakresie zgodnym z 

dokumentacją projektową (min. 3 analizy z zakredytowanym poborem i akredytowaną 

analizą), jakość osadu czynnego, parametry technologiczne, energochłonność, zużycie 

reagentów chemicznych, procent uwodnienia osadu itp., 

h) przygotowanie kompletnego wniosku (wraz z załącznikami oraz wymaganymi opiniami 

PPSP i PPIS) i  wystąpienie oraz uzyskanie w imieniu Zamawiającego, na podstawie 

udzielonego pełnomocnictwa, decyzji w sprawie  pozwolenia na użytkowanie obiektów.  

5. Szczegółowy zakres prac określają: dokumentacja projektowa, tj. projekt budowlany, projekt 

wykonawczy i  przedmiar robót, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych 

oraz dokumenty i decyzje administracyjne, wymienione w Załączniku nr 9 do SIWZ, w tym 

inwentaryzacja dotychczas wykonanych robót.  

Przedmiot zamówienia obejmuje odtworzenie rowu otwartego za budynkiem technologicznym. 
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6. Wykonawca zobowiązany jest wykonać przedmiot zamówienia z materiałów, urządzeń i 

wyposażenia dostarczonego we własnym zakresie, a także przekazanych przez Zamawiającego.  

7. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania robót zgodnie z: 
a) wydanym pozwoleniem na budowę, 
b) projektem wykonawczym,  
c) projektem budowlanym 
d) przedmiarem robót,  
e) specyfikacją techniczną  wykonania i odbioru robót budowlanych, 
f)      postanowieniami SIWZ wraz z modyfikacjami i odpowiedziami na zapytania wykonawców, 
g) załącznikami do SIWZ, obejmującymi m.in. zestawieniem materiałów nie wbudowanych, 

zestawieniem urządzeń dostarczonych na budowę i będących we władaniu Zamawiającego,  
h) rysunkami i kartami nadzoru autorskiego ze zmianami wprowadzonymi na etapie realizacji  

inwestycji (do dnia odstąpienia od umowy), zaakceptowanymi przez Nadzór autorski i  
Zamawiającego, 

i) harmonogramem rzeczowo-finansowym, który po zatwierdzeniu przez Zamawiającego, 
stanowić będzie  Załącznik nr 1 do Umowy. 

8. 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. 

9. Ewentualnie zawarte w projekcie i przedmiarze robót 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. 

10. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość zastosowanych materiałów, maszyn i urządzeń, za 
montaż i uruchomienie, za ich zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami 
specyfikacji technicznych, programem zapewnienia jakości. Roboty oraz zastosowane 
materiały, maszyny, urządzenia i wyposażenie muszą gwarantować:  
a) osiągnięcie wymaganych parametrów technologicznych określonych w dokumentacjach 

technicznych i STWiOR, 
b) minimum 3 letni okres gwarancji jakości lub dłuższy okres zadeklarowany w złożonej 

ofercie, 

c) dostępność części zamiennych do zainstalowanych w ramach robót maszyn i urządzeń 
przez okres minimum 5 lat od daty podpisania Protokołu odbioru końcowego.  

11. Wykonawca stosując rozwiązania równoważne jest w pełni odpowiedzialny za taki dobór 
maszyn urządzeń, sprzętu, armatury i innych,  by uzyskać wymagane parametry 
technologiczne oczyszczalni, oraz by dostosować je do istniejących i projektowanych obiektów 
bez zmiany ich istniejącej/zaprojektowanej powierzchni, kubatury i układu przestrzennego, tak 
by nie zachodziła konieczność zmiany tych obiektów i zmiany pozwolenia na budowę. 

12. Wskazane jest,  aby Wykonawca stosując rozwiązania równoważne stosował maszyny i 
urządzenia podobnego typu i tego samego producenta (tam gdzie jest to możliwe) tak by 
Zamawiający w trakcie eksploatacji mógł korzystać z maksymalnie kilku podmiotów 
serwisujących i naprawczych. 

13. Maszyny, urządzenia i wyposażenie oraz inne wyroby, muszą być z asortymentu bieżąco 
produkowanego i odpowiadać normom i przepisom. Zastosowane Materiały, Urządzenia i 
Wyposażenie muszą posiadać stosowne atesty, aprobaty, znaki bezpieczeństwa - wymagane 
polskimi przepisami. 

14. Do wykonania zamówienia Wykonawcy zobowiązani są użyć materiałów i urządzeń nowych, 
w gatunku I, zakupionych u renomowanych producentów, gwarantujących najwyższą jakość, 
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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 członkowskich Europejskiego 
Obszaru Gospodarczego, przenoszących te normy. W przypadku braku Polskich Norm 
przenoszących normy europejskie lub normy inny państw członkowskich EOG, należy 
uwzględnić normy zgodnie z art. 30 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz innym 
określonym w specyfikacji technicznej i dokumentacji projektowej. Wykonawca ma obowiązek 
posiadać w stosunku do użytych materiałów i urządzeń dokumenty zezwalające na ich 
stosowanie w budownictwie (atesty, certyfikaty, deklaracje zgodności, świadectwa jakości). 
Zamawiający nie uzna za urządzenie równoważne, spełniające wymagania określone 
dokumentacją projektową i STWiORB, żadnych urządzeń prototypowych. 
O ile producent przewidział podział na klasy lub gatunki jakości; Maszyny, Urządzenia i 
Wyposażenie muszą być w najwyższej (najlepszej) klasie lub gatunku. 
Maszyny i Urządzenia muszą posiadać Dokumentacje Techniczno-Ruchowe i instrukcje 
napisane w języku polskim. 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały i urządzenia, do czasu ich 
wbudowania, były zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwości 
oraz były dostępne do kontroli przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Obowiązek ten 
dotyczy również materiałów i urządzeń przejętych protokolarnie od Zamawiającego. 

Zamawiający oświadcza że posiada prawo do dysponowania urządzeniami i obiektami 
kubaturowymi, które są ujęte w inwentaryzacji i zestawieniach stanowiących załączniki 
do niniejszej dokumentacji przetargowej. Wykonawca w swojej kalkulacji nie powinien 
ponownie wyceniać robót już wykonanych i dostarczonych już urządzeń. Jednocześnie 
Zamawiający informuje że wymaga warunków gwarancyjnych zgodnie z SIWZ. 
Wykonawca powinien uwzględnić w cenie Wymagania zamawiającego odnoście 
gwarancji na urządzenia. 

Zamawiający dysponuje kompletem wniosków materiałowych oraz protokołami 
inspekcji dostawy na wbudowane i dostarczone już materiały i urządzenia. 

Zamawiający informuje, że wszystkie materiały budowlane i urządzenia 
zinwentaryzowane podczas przekazania placu budowy przerwanych robót w dniu  
24.09.2019 r i wymienione w załącznikach do dokumentacji przetargowej (ZAŁ 9 VI.1, 
ZAŁ 9 VI.2, ZAŁ 9 VI.3), były nowe, wolne od wad i nadawały się do wbudowania ( poza 
materiałami sypkimi – klejami i zaprawami) . Wszystkie urządzenia zostały 
zaakceptowane przez nadzór Inwestorski.  
Zamawiający nie przewiduje ustanowienia gwarancji płatności na powtórny zakup tych 
materiałów i urządzeń. 
 

15. 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) opracowania dokumentacji zamiennej w przypadku zaakceptowania rozwiązań zamiennych, 
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 
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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) Zamontowanie 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, 

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 
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) 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. 

16. Zaleca się, aby Wykonawca zapoznał się z lokalnymi warunkami realizacji przedmio tu 
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. 

17. Wykonawca wybrany w wyniku rozstrzygnięcia niniejszego postępowania zobowiązany będzie do 
zawarcia we własnym zakresie i na własny koszt odpowiednich umów ubezpieczenia z tytułu 
szkód, które mogą zaistnieć w związku z określonymi zdarzeniami losowymi, oraz od 
odpowiedzialności cywilnej na czas realizacji prac składających się na przedmiot zamówienia i 
utrzymać ich ważność przez cały okres obowiązywania umowy,  na warunkach określonych w § 
23 Wzoru Umowy. 

18. Wykonawca udzieli gwarancji jakości na wykonany przedmiot zamówienia na warunkach 
określonych we Wzorze gwarancji, stanowiącej załącznik nr 2 do Wzoru Umowy. 

19. Wykonawca zabezpieczy wydłużenie okresu gwarancji na okres 5 lat dla urządzeń  przekazanych 
protokolarnie przez Zamawiającego. 

20. Wykonawca uzyska świadectwa homologacji i przygotuje wnioski wraz  z kompletem 
wymaganych dokumentów do zarejestrowania ciągnika i przyczepy na Zamawiającego. 

21. Zamawiający, w oparciu o art. 29 ust. 3a ustawy Pzp wymaga zatrudnienia na podstawie umowy 
o pracę przez Wykonawcę/Podwykonawców/dalszych Podwykonawców osób wykonujących 
wskazane poniżej czynności w trakcie realizacji zamówienia:  
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a) osoby wykonujące czynności związane z wykonywaniem robót ziemnych, przygotowywaniem i 
układaniem zbrojenia, betonowaniem, pracami murarskimi, tynkarskimi, malarskimi, 
dekarskimi, układaniem instalacji i sieci elektrycznych i niskoprądowych oraz sanitarnych, 
spawaniem, montażem urządzeń i wyposażenia, obsługą sprzętu i maszyn budowlanych, 
wykonywaniem prac ciesielskich, spawalniczych, kierowaniem pojazdami, a także 
wykonujących czynności biurowo-administracyjne, sprzątania i dozoru terenu budowy. 

22. 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. 

23. Nie jest wymagane zatrudnienie na podstawie umowy o pracę osób wykonujących samodzielne 
funkcje w budownictwie oraz operatorów sprzętu budowlanego, wykonujących prace na zasadzie 
samozatrudnienia. 

24. 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:  

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. 

25. 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. 

26. Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie 
umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 29 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. 29 powyżej 
czynności. 

27. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę 
lub Podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową 
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Inspekcję Pracy. 
28. Zamawiający  oświadcza, że nabył wyłączne autorskie prawa majątkowe do korzystania i 

rozporządzania tymi prawami do w szczególności do wykorzystania dokumentacji lub jej części 
przy prowadzeniu wszelkich postępowań o udzielenie zamówień publicznych związanych z 
realizacją inwestycji przez Zamawiającego oraz do realizacji inwestycji, której dokumentacja 
dotyczy. Zamawiający jako właściciel praw autorskich na etapie realizacji wskaże jednostkę 
projektową realizującą nadzór autorski.  

29.  
30. 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, 83-
047 Przywidz, 

b) inspektorem ochrony danych osobowych w Gminie Przywidz jest Małgorzata Kozubal, kontakt:  
e-mail: iod@locuslege.pl, tel. 794 403 877. 

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 
oczyszczalni ścieków 5200 RLM dla Aglomeracji Przywidz – dokończenie realizacji, 
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 2019 r. poz. 1843 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.  
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*
 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 

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. 

 
 

31. Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 
Przedmiot główny 

45252127-4 – roboty budowlane w zakresie oczyszczalni ścieków;   

Przedmiot dodatkowy 

 
71355000-1  usługi pomiarowe 
45111200-0  roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne 
45111291-4  roboty w zakresie zagospodarowania terenu 
45200000-9 roboty w zakresie wnoszenia kompletnych obiektów  budowlanych  lub ich części 

oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej 
45231100-6 ogólne roboty budowlane związane z budową rurociągów 

       45231300-8 roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do 
odprowadzania ścieków, 

45233220-7 roboty w zakresie nawierzchni dróg  
45332000-3 roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne 
45331000-6 instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych 
 
45400000-1 roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 
45314000-1 instalowanie urządzeń telekomunikacyjnych 
45311000-0 roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych 
45310000-3 roboty instalacyjne elektryczne 
45220000-5 roboty inżynieryjne i budowlane 
45260000-7 roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne 

roboty 
45223800-4 montaż i wnoszenie gotowych konstrukcji 
45443000-4 roboty elewacyjne 
45320000-6 roboty izolacyjne 
45252200-0 wyposażenie oczyszczalni ścieków 
 

IV. Termin wykonania zamówienia. 
Wymagany termin wykonania zamówienia  - 12 miesięcy, licząc od dnia zawarcia umowy.  
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Termin wykonania zamówienia obejmuje dokończenie wszelkich robót budowlanych wraz z 
montażem urządzeń, dostawą pojazdów i wyposażenia, przeprowadzenie rozruchu 
technologicznego, osiągnięcie wymaganych parametrów ścieków oczyszczonych, w tym spełnienie 
zaostrzonych warunków na odpływie ścieków do odbiornika przynajmniej 10% lepszych niż Nog. < 
15,0 mg/dm

3
 i  Pog. < 2,0 mg/dm

3
, uzyskanie pozwolenia na użytkowanie, dokonanie odbioru 

przedmiotu  umowy i podpisanie protokołu odbioru końcowego. 
  
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 to w tym okresie, wykonał minimum jedną inwestycję w zakresie 
gospodarki wodno-ściekowej o wartości robót co najmniej 5.000.000,00 PLN brutto (wartość 
całkowita inwestycji), 

 
b) skieruje do realizacji zamówienia publicznego następujące osoby:  

 

 jedną osobą na stanowisko Kierownika budowy, która posiada: uprawnienia 
budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń  w specjalności 
konstrukcyjno-budowlanej lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które 
zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, minimum 3-letnie 
doświadczenie zawodowe w kierowaniu (wraz z koordynowaniem) lub nadzorowaniu 
robót co najmniej jednej roboty budowlanej  o wartości  nie mniejszej jak 3 mln zł brutto, 
polegającej na budowie, rozbudowie, przebudowie lub modernizacji oczyszczalni ścieków 
komunalnych, 

 jedną osobą na stanowisko kierownika robót w zakresie robót sanitarnych, która 
posiada: uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w 
specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, 
wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych lub odpowiadające im 
ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej 
obowiązujących przepisów, minimum 3-letnie doświadczenie zawodowe w kierowaniu lub 
nadzorowaniu robót w zakresie branży sanitarnej,  

 jedną osobą na stanowisko kierownika robót w zakresie robót 
elektroenergetycznych, która posiada: uprawnienia budowlane do kierowania robotami 
budowlanymi bez ograniczeń  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, minimum 3-letnie doświadczenie zawodowe w kierowaniu lub nadzorowaniu 
robót elektroenergetycznych,  

 jedną osobą na stanowisko kierownika robót drogowych, która posiada: 
uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej 
uprawniające do kierowania robotami drogowymi lub odpowiadające im ważne 
uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących 
przepisów, 
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 jedną osobę na stanowisko technologa oczyszczania ścieków, posiadającego  
wykształcenie techniczne, co najmniej 5 - letnie doświadczenie zawodowe, w tym 
pełnienie w tym okresie funkcji technologa rozruchu przy minimum jednym zadaniu dot. 
budowy/ przebudowy, rozbudowy, modernizacji oczyszczalni ścieków o przepustowości 
minimum Qd,max = 500 m

3
 /d. 

  
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 tę 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. 
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. 
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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 oraz dokument, o którym mowa w pkt. VII ppkt. 4 SIWZ. 

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. 

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 
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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. 

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. 
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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 50 000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt 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 GK.Z.271.2.2020 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.  

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. 

mailto:zamowienia_publiczne@przywidz.pl
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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: wypełnione i podpisane wstępne oświadczenia:  o braku 

podstaw do wykluczenia – wg wzoru Załącznika nr 2 do SIWZ i o spełnianiu warunków udziału w 
postępowaniu – wg wzoru Załącznika nr 3 do SIWZ oraz  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 oczyszczalni ścieków 5 200 RLM dla Aglomeracji Przywidz – 

dokończenie realizacji”. Nr ref. GK.Z.271.2.2020. 
Nie otwierać przed dniem 24 lutego 2020  r. godz. 11:15”.  

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 siedzibie Zamawiającego w Sekretariacie Urzędu Gminy Przywidz, ul. 

Gdańska 7, pokój nr 9. 
2. Termin składania ofert upływa dnia 24 lutego  2020 r. o godz. 11:00.  
3. Oferty otrzymane po tym terminie Zamawiający zwróci bez ich otwierania niezwłocznie. 
4. Oferty zostaną otwarte w dniu  24 lutego 2020 r. o godz. 11:15 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. 
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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. Wykonawca poda cenę wykonania Przedmiotu Umowy w treści formularza oferty. Cena musi być 
podana w złotych polskich z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, z przyjętą zasadą 
zaokrągleń stosowaną w dokumentach finansowych.  

5. 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. 

6. 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 
 
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. 

                                               C O 
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 i zamontowane 
urządzenia oraz elementy wyposażenia. Pojazdy (ciągnik i przyczepa – zgodnie z gwarancją 
producenta). 
 
 



 

17 
 

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 - 10 pkt. 
Ustalenie terminu płatności faktur: 30 dni od daty wpływu - 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 przed 
podpisaniem umowy 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), 

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, a także utrzymania jego ważności przez okres 
wykonywania Umowy,  

6. dostarczenia Zamawiającemu najpóźniej na 3 dni przed podpisaniem umowy Kosztorysu 
Ofertowego Szczegółowego na wykonanie przedmiotu zamówienia na wartość zgodną z ceną 
ofertową, zawierającego stawkę r-g, wskaźnik kosztów pośrednich, kosztów zakupu, podatku VAT i 
zysku oraz ceny materiałów i sprzętu. 
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. 
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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; 

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. 
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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.  

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 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 

2. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia 

3. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 

4. Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej 
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5. Wzór umowy z załącznikami nr 1, 2 i 3 (wzór harmonogramu rzeczowo-finansowego, gwarancji 

jakości oraz oświadczenie podwykonawcy). 

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, przedmiar robót, inwentaryzacja dotychczas wykonanych robót, zgromadzonych 

materiałów i urządzeń Zamawiającego, jak również dokumentów formalno-prawnych.  

 


