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I. NAZWA (FIRMA) ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO:
GMINA GŁUCHÓW
Powiat: Skierniewicki
Województwo Łódzkie
Aleja Klonowa 5
96-130 Głuchów
NIP: 836-18-33-004
tel. 46 81-57-530
fax 81-57-058
e-mail: gluchow@poczta.onet.pl

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Przetarg nieograniczony.
III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:
1. Przedmiotem zamówienia jest budowa biologicznej oczyszczalni ścieków wraz z jej
niezbędną infrastrukturą techniczną (instalacja zewnętrzna wodociągowa i przyłącze
wodociągowe wraz z hydrantem, instalacja zewnętrzna elektryczna z szafami
sterowniczymi i słupami oświetleniowymi, instalacje zewnętrzne kanalizacji deszczowej i
drenaż, budynek socjalno-techniczny z instalacjami i urządzeniami oraz dojścia i
dojazdy) na działkach nr ew. 168/2, 169/2, 168/1, 169/1 położonych w obrębie
Michowice, gm. Głuchów.
Zadanie współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Poddziałania V.3.2
Gospodarka wodno-kanalizacyjna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Łódzkiego na lata 2014-2020
Roboty budowlane prowadzone będą w oparciu o pozwolenie na budowę
AB.6740.492.2015.MC (Decyzja Nr 41/2016) wydane przez Starostę Skierniewickiego
w dniu 18.02.2016r.
2. Wykonawca zobowiązuje się wykonać roboty budowlane zgodnie z opisem przedmiotu
zamówienia, który został określony w dokumentacji projektowej: budowlanej oraz
wykonawczej , Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót oraz przedmiarze robót,
które stanowią załączniki do SIWZ.
3. Roboty składające się na przedmiot zamówienia należy wykonać z należytą starannością,
zgodnie z dokumentacją projektową oraz Specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót,
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obowiązującymi Polskimi Normami i przepisami prawa, zasadami współczesnej wiedzy
technicznej i uzgodnieniami dokonanymi w trakcie realizacji robót.
4. Materiały stosowane przez Wykonawcę podczas realizacji przedmiotu zamówienia powinny
być fabrycznie nowe i odpowiadać, co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do
obrotu, stosowania w budownictwie zgodnie z art. 10 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo
budowlane, oraz jakościowym i gatunkowym wymaganiom określonym w dokumentacji
projektowej oraz w Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych.
5. Jeżeli gdziekolwiek przedmiot zamówienia publicznego określony został przez wskazanie
znaków towarowych, to należy to odczytywać w następujący sposób: wszystkie materiały
i urządzenia niezbędne do wykonania zadania dostarcza wykonawca. Podane w opisach
nazwy własne nie mają na celu naruszenie art. 29 i art. 7 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.
Prawo zamówień publicznych, a mają jedynie za zadanie sprecyzowanie oczekiwań
jakościowych i technologicznych zamawiającego. Materiały i urządzenia użyte do wykonania
przedmiotu zamówienia muszą posiadać cechy jakościowe i technologiczne co najmniej takie,
jakie zostały określone w dokumentacji projektowej oraz Specyfikacji technicznej wykonania
i odbioru robót oraz muszą posiadać stosowne atesty i certyfikaty. W przypadku użycia w
dokumentacji zamawiającego nazw własnych lub typów materiałów Zamawiający dopuszcza
zastosowanie materiałów „równoważnych”, pod warunkiem spełnienia tego samego poziomu
technologicznego i jakościowego.
W przypadku, gdy w dokumentacji projektowej lub przedmiarze robót wskazana została
nazwa handlowa lub znak towarowy materiału, urządzenia technicznego lub elementu
wyposażenia, to charakteryzujące tak opisany materiał, urządzenie techniczne lub element
wyposażenia, parametry i cechy techniczne oraz posiadane atesty i certyfikaty stanowią
warunek równoważności dla rozwiązań zamiennych.
6. Zamawiający na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Pzp wymaga zatrudnienia przez
Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności
w zakresie realizacji zamówienia w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. –
Kodeks pracy (Dz. U. z 2016 r. poz. 1666 z późn. zm.), dotyczących:
-kierowania budową (kierownik budowy),
-kierowania robotami budowlanymi (kierownicy robót)
-organizowania pracy na budowie i nadzoru (np.: majstrowie, brygadziści).
7. Wymagany okres gwarancji na przedmiot zamówienia będący jednym z kryterium
ofert wynosi nie mniej niż 60 miesięcy licząc od dnia odbioru końcowego zadania.
Okres rękojmi będzie równy okresowi gwarancji.
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Maksymalny okres udzielonej gwarancji dopuszczony przez Zamawiającego wynosi
-84 miesiące.
Okres udzielonej gwarancji jest w przedmiotowym postępowaniu kryterium oceny ofert.
9. Nazwy i kody wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):
45252100-9 Roboty budowlane w zakresie zakładów oczyszczania ścieków
45232410-9 Roboty w zakresie kanalizacji ściekowej
45232440-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów do odprowadzenia ścieków
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
45232423-3 Roboty budowlane w zakresie przepompowni ścieków
45315100-9 Instalacyjne roboty elektrotechniczne

IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA:
Realizacja przedmiotu zamówienia musi być zakończona do 30 listopada 2017r.
Najkrótszy możliwy termin wykonania przedmiotu zamówienia to
– 30 września 2017r..
Termin wykonania przedmiotu zamówienia jest w postępowaniu przetargowym jednym
z kryteriów oceny ofert.
V. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
1. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy:
1) Nie podlegają wykluczeniu;
2) Spełniają warunki udziału w postępowaniu, określone przez Zamawiającego
w Ogłoszeniu o zamówieniu i niniejszej SIWZ.
2. Zgodnie z art. 24aa ustawy, Zamawiający dokona oceny ofert, a następnie zbada czy
Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona zgodnie z kryteriami oceny
ofert, określonymi w SIWZ, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w
postępowaniu.
3. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki
udziału w postępowaniu dotyczące:
1) kompetencji lub uprawnień do prowadzonej działalności zawodowej, o ile wynika to z
odrębnych przepisów
– nie dotyczy
2) sytuacji ekonomicznej lub finansowej.
Wykonawca spełni warunek, jeśli wykaże, że:
a) posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w kwocie min. 1.000.000,00 zł.
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W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunku udziału w postępowaniu
dotyczącego sytuacji finansowej zamawiający żąda przedstawienia informacji banku lub
spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych
środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż
1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert, na kwotę określoną przez Zamawiającego.
b) posiada odpowiednie ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie
prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną
min. 500.000,00 zł.
W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunku udziału w postępowaniu
dotyczącego sytuacji ekonomicznej zamawiający żąda przedstawienia dokumentu
potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w
zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę
gwarancyjną określoną przez zamawiającego. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca
nie może złożyć dokumentów dotyczących sytuacji finansowej lub ekonomicznej
wymaganych przez zamawiającego, może złożyć inny dokument, który w wystarczający
sposób potwierdza spełnianie opisanego przez zamawiającego warunku udziału w
postępowaniu.
3) zdolności technicznej lub zawodowej.
Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że:
a) posiada doświadczenie w wykonaniu min. 1 (jednej) roboty budowlanej polegającej na
budowie, rozbudowie bądź przebudowie oczyszczalni ścieków o wartości min. 1 000 000,00
zł brutto (słownie: jeden milion złotych brutto).
W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu
dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej zamawiający żąda:
-wykazu robót budowlanych ( załącznik Nr 8 do SIWZ) 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.
Zgodnie z art. 23 ust. 5 ustawy, zamawiający określa, że wykonanie ww. robót powinien
wykazać samodzielnie co najmniej jeden z wykonawców wspólnie ubiegających się o
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udzielenie zamówienia. Zamawiający nie dopuszcza, by wykonawcy sumowali
doświadczenie w celu wykazania spełniania tego warunku udziału w postępowaniu.

b) dysponuje lub będzie dysponował osobami zdolnymi do wykonania zamówienia za
spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że dysponuje osobami z uprawnieniami do pełnienia
samodzielnych funkcji w budownictwie w zakresie kierowania robotami budowlanymi tj.:
- osobą pełniącą funkcję kierownika budowy, posiadającą uprawnienia budowlane w zakresie
kierowania robotami budowanymi w branży budowlanej o specjalności konstrukcyjnobudowlanej, posiadającą min. 5 letnie doświadczenie zawodowe liczone od dnia wydania
uprawnień, posiadającą aktualny wpis do właściwej izby inżynierów budownictwa.
- osobą pełniącą funkcję kierownika robót, posiadającą uprawnienia budowlane
do kierowania robotami budowanymi w branży budowlanej o specjalności instalacyjnej w
zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociągowych i kanalizacyjnych, posiadającą min. 5 letnie doświadczenie zawodowe
liczone od dnia wydania uprawnień, posiadającą aktualny wpis do właściwej izby inżynierów
budownictwa.
- osobą pełniącą funkcję kierownika robót, posiadającą uprawnienia budowlane w zakresie
kierowania robotami budowanymi w branży budowlanej o specjalności instalacyjnej w
zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych., posiadającą
min. 5 letnie doświadczenie zawodowe liczone od dnia wydania uprawnień, posiadającą
aktualny wpis do właściwej izby inżynierów budownictwa.
Przez uprawnienia budowlane rozumie się uprawnienia do sprawowania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie, wydane na podstawie ustawy Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r. poz.
290) oraz rozporządzenia rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z
dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z
2014r. poz. 1278). Dopuszcza się uprawnienia równoważne do powyższych wydane na podstawie
wcześniej obowiązujących przepisów prawa. W przypadku obywateli państw Europejskiego Obszaru
Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej muszą oni spełniać wymogi określone w art. 12a
ustawy Prawo budowlane, z których wynika, że samodzielne funkcje techniczne w budownictwie mogą
również wykonywać osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach
określonych w przepisach ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w
państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2008 r. Nr 63, poz. 394).

W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu
dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej Zamawiający żąda:
-wykazu osób (załącznik Nr 9 do SIWZ), skierowanych przez wykonawcę do realizacji
zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę
jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji
zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania
zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz
informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.
4. Jeżeli wykaz, oświadczenia lub inne złożone przez wykonawcę dokumenty budzą
wątpliwości zamawiającego, może on zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na
rzecz którego roboty budowlane, dostawy lub usługi były wykonane, a w przypadku
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świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, o dodatkowe informacje lub dokumenty
w tym zakresie.
5. Zamawiający nie określa warunku udziału w postępowaniu w zakresie grup społecznie
marginalizowanych.
6. Wykonawca, w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu,
w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części,
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 lub sytuacji innych podmiotów, musi
udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi
zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów
do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.
8. Z zobowiązania potwierdzającego udostępnienie zasobów przez inne podmioty musi
bezspornie i jednoznacznie wynikać w szczególności:
1) zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu;
2) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu
zamówienia publicznego;
3) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia;
4) czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków
udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub
doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą.
9. Zamawiający ocenia, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności
techniczne lub zawodowe, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków
udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy
wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 i ust. 5 pkt 1 i pkt 8 ustawy Pzp.
10. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych
lub doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli
podmioty te zrealizują usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
11. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe, podmiotu udostępniającego potencjał, nie
potwierdzają spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą
wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, zamawiający żąda, aby wykonawca w
terminie określonym przez zamawiającego:
1) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub
2) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli
wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub
ekonomiczną.
12. W przypadku wykazania przez Wykonawców, wartości niezbędnych do oceny spełniania
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warunków udziału w postępowaniu w innych walutach niż PLN, Zamawiający, jako kurs
przeliczeniowy waluty przyjmie średni kurs danej waluty publikowany przez Narodowy Bank
Polski w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu. Jeżeli w dniu publikacji ogłoszenia o
zamówieniu, Narodowy Bank Polski nie publikuje średniego kursu danej waluty,
za podstawę przeliczenia, przyjmuje się średni kurs waluty publikowany pierwszego dnia,
po dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu, w którym zostanie on opublikowany.
13.Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia, na zasadach określonych
w art. 23 ustawy.
14. Wykonawca jest obowiązany wykazać spełnianie warunków udziału w postępowaniu
określonych w Ogłoszeniu o zamówieniu i SIWZ, w sposób i za pomocą dowodów określonych
w:
- ustawie Pzp;
- rozporządzeniu 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);
oraz
- w Ogłoszeniu o zamówieniu i w SIWZ.
15. Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcę, który nie
wykaże spełniania warunków udziału w postępowaniu.
16. Zamawiający zgodnie z art. 22d ust.2 ustawy Pzp może, na każdym etapie postępowania,
uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów
technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy
może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.
VI. PODSTAWY WYKLUCZENIA WYKONAWCY Z POSTĘPOWANIA
1. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu
w tym:
1) z postępowania wyklucza się Wykonawcę na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp.,
2) z postępowania wyklucza się także Wykonawcę na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 i pkt 8
ustawy Pzp.
2. Zamawiający działając na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy wykluczy z postępowania
Wykonawcę:
1) w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w
postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez
likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1
ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. poz. 978, z późn. zm.) lub
którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł
układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje
zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził
likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo
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upadłościowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 233, z późn. zm.) (art. 24 ust. 5 pkt 1),
2) który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek
na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, co Zamawiający jest w stanie wykazać za
pomocą stosownych środków dowodowych, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w art.
24 ust. 1 pkt 15 ustawy, chyba że Wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat
lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub
też zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności (art. 24 ust.5 pkt 8).
3. Wykonawca jest zobowiązany wykazać, że nie podlega wykluczeniu z postępowania.
4. W przypadku, gdy Wykonawca polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych
innych podmiotów, Zamawiający – z zastrzeżeniem art. 24aa ustawy - zbada czy nie zachodzą
wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 22a ust. 3 ustawy.
5. Wykonawca w terminie 3 dni od zamieszczenia przez Zamawiającego na swojej stronie
internetowej www.bip.gluchow.pl informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy
dotyczących między innymi nazw (firm) oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty,
przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do
grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i
konsumentów (Dz. U. z 2015 r. poz. 184, 1618 i 1634), o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23
ustawy, tj. wobec wykonawców, którzy złożyli oferty do niniejszego postępowania o udzielenie
zamówienia.
6. Wykonawcy, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia
16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, złożyli odrębne oferty, podlegają
wykluczeniu, chyba że wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do
zachwiania uczciwej konkurencji w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia.
7. Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 ustawy oraz
pkt 16-20 ustawy oraz na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 i pkt 8 ustawy, może przedstawić
dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania rzetelności, w
szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem
skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody,
wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz
podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych lub kadrowych, które są
odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub
nieprawidłowemu postępowaniu Wykonawcy. Art. 24 ust. 8 ustawy nie stosuje się, jeżeli wobec
Wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu
zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres
obowiązywania tego zakazu.
8. Dla potwierdzenia nie podlegania wykluczeniu z postępowania, Wykonawca jest
zobowiązany złożyć wraz z ofertą aktualne oświadczenie w zakresie wskazanym przez
Zamawiającego w Ogłoszeniu o zamówieniu i SIWZ w formie Oświadczenia.
9. Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.
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VII. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ
WYKONWCĘ, POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIANIE WARUNKÓW UDZIAŁU
W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAK PODSTAW WYKLUCZENIA:

I. SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO
POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA
WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU, SKŁADANE DO OFERTY:
1. Na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu Wykonawca składa
oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu, na podstawie art.
25a ust. 1 ustawy pzp, zgodnie z treścią załącznika Nr 2 do SIWZ;
2. Na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia z postępowania Wykonawca składa
oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania, na podstawie art. 25a
ust. 1 ustawy pzp, zgodnie z treścią załącznika Nr 3 do SIWZ;
3. Oświadczenia muszą potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak
podstaw wykluczenia i muszą być podpisane przez osoby upoważnione reprezentowania
Wykonawcy. W przypadku Wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych
podmiotów w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania,
w zakresie w jakim inny podmiot wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu,
Wykonawca składa także Oświadczenie dotyczące tych podmiotów.
4. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, Oświadczenie składa
każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, w zakresie braku podstaw
wykluczenia oraz w zakresie, w jakim każdy z tych Wykonawców wykazuje spełnianie
warunków udziału w postępowaniu. Oświadczenie każdy z Wykonawców wspólnie
ubiegających się o zamówienie, podpisuje osoba/y, upoważnione do reprezentowania każdego
z tych Wykonawców.
II. ZAMAWIAJĄCY PRZED UDZIELENIEM ZAMÓWIENIA WEZWIE
WYKONAWCĘ, KTÓREGO OFERTA ZOSTAŁA NAJWYŻEJ OCENIONA, DO
ZŁOŻENIA W WYZNACZONYM TERMINIE, NIE KRÓTSZYM
NIŻ 5 DNI , AKTUALNYCH NA DZIEŃ ZŁOŻENIA, OŚWIADCZEŃ LUB
DOKUMENTÓW W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH
MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP:
1) potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz
2) potwierdzających brak podstaw wykluczenia
- określonych w Ogłoszeniu o zamówieniu, w SIWZ i w ustawie.
1. W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU
W POSTĘPOWANIU WYKONAWCA SKŁADA NA WEZWANIE:
1) informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej
potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową
Wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu
składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postepowaniu –
potwierdzająca spełnianie warunku opisanego przez Zamawiającego w Rozdziale V
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ust. 3, pkt 2, lit. a SIWZ.
2) dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od
odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z
przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez Zamawiającego –
potwierdzający spełnianie warunku opisanego przez Zamawiającego w Rozdziale V
ust. 3, pkt 2, lit. b SIWZ.
3) wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia
publicznego, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień,
doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a
także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do
dysponowania tymi osobami.
Wzór wykazu znajduje się w załączniku Nr 9 do SWIZ.
4) wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5
lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest
krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca
wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem
dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w
szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami
prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa,
są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego
roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o
obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów –
inne dokumenty.
Wzór wykazu znajduje się w załączniku Nr 8 do SWIZ.
2. W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART.
25. UST.1 PKT 3 USTAWY PZP TJ. BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA
WYKONAWCY Z UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU W OKOLICZNOŚCIACH, O
KTÓRYCH MOWA W ART. 24UST. 1 I UST. 5 PKT 1 I PKT 8 USTAWY,
WYKONAWCA SKŁADA NA WEZWANIE:
(W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia –
niżej wymienione dokumenty składa każdy z Wykonawców występujących wspólnie;
W przypadku innego podmiotu, na którego zdolnościach lub sytuacji Wykonawca polega,
nw. dokumenty składa w odniesieniu do każdego z tych podmiotów):
1) Zaświadczenia właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzającego,
że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące
przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie
z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi
odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie,
odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania
decyzji właściwego organu;
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2) Zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń
Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu
potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne
lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania
ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu
potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem
w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami,
w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty
zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
3)oświadczenia wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o
których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.
U. z 2016 r. poz. 716 z późn. zm.);
4) Oświadczenia wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej
grupy kapitałowej; w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca
może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że
powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu.
W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania, o których
mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy, Wykonawca składa, stosownie do treści art. 24 ust. 11
ustawy tj.: terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa
w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub
braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej.
5) Odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu
potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy;
6) Oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku
sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub
składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo - w przypadku wydania takiego
wyroku lub decyzji - dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności
wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w
sprawie spłat tych należności;
7) Zamawiający żąda od wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych
podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy , przedstawienia w odniesieniu do
tych podmiotów dokumentów wymienionych w punkcie 2 ust. 1-3 oraz ust. 5-6.
3. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej,
składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub
miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że
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a) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub
zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych
należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub
wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawiony nie wcześniej niż
3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, wystawiony nie wcześniej niż 6
miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
4. 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. 3, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio
oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego
reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed
notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu
zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania
wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby wystawionych odpowiednio w zakresie
dokumentów o których mowa w ust. 3 lit. a) nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem
terminu składania ofert; w zakresie dokumentów, o których mowa w ust. 3 lit. b) nie wcześniej
niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
5. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę,
Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym
Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której
dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.
6. 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 dokumentów potwierdzających, że nie
podlegają wykluczeniu, spełniają warunki udziału w postępowaniu, a jeżeli zachodzą
uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio dokumenty nie są już aktualne, do
złożenia aktualnych dokumentów.
7. Oświadczenia i dokumenty, wskazane w niniejszym rozdziale muszą spełniać wymagania
określone w ustawie i w przepisach rozporządzenia 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), zwanym dalej
„rozporządzeniem ws dokumentów”
8. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język
polski, poświadczonym przez Wykonawcę.
9. Oferta musi zawierać:
13

1) Formularz oferty
2) Oświadczenie z art. 25a ust. 1 ustawy Pzp - warunki udziału w postępowaniu
3) Oświadczenie z art. 25a ust. 1 ustawy Pzp - podstawy wykluczenia z
postępowania
4) Zobowiązanie podmiotu trzeciego do udostępnienia zasobów (jeżeli dotyczy)
5) Pełnomocnictwa (jeżeli dotyczy)
6) Pełnomocnictwo dla lidera konsorcjum (jeżeli dotyczy)
10. Do oferty Wykonawca dołącza wyłącznie aktualne na dzień składania ofert oświadczenia
w zakresie wskazanym przez Zamawiającego.
11. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie
składa każdy z wykonawców ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają
spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w którym każdy z wykonawców
wykazuje spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia.
12. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie winni załączyć do oferty oryginał
pełnomocnictwa. Wykonawcy są zobowiązani do ustanowienia pełnomocnika
do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania
i zawarcia umowy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.
Treść pełnomocnictwa powinna dokładnie określać zakres umocowania. Dokument
ten powinien zostać podpisany przez wszystkich wykonawców wspólnie ubiegających
się o udzielenie zamówienia publicznego. Podpisy powinny być złożone przez osoby
uprawnione do składania oświadczeń woli.
13. Jeżeli Wykonawca nie złożył wymaganych pełnomocnictw albo złoży wadliwe
pełnomocnictwa, Zamawiający wzywa do ich złożenia w terminie przez siebie wskazanym,
chyba że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby
unieważnienie postępowania.
14. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę, którego oferta została
najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni terminie, aktualnych
na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności,
o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp.
15. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów
potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy Pzp, 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 2005r. o informatyzacji działalności
podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014r. poz. 1114 oraz z 2016r. poz. 352
i poz. 1579)
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VIII. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO
Z WYKONAWCAMI
1. Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się zgodnie z wyborem
Zamawiającego za pośrednictwem operatora pocztowego na adres wskazany w SIWZ w
rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. z 2016 r. poz.
1113, poz. 1250 i poz. 1823), osobiście, za pośrednictwem kuriera (posłańca), faksu nr
46 81-57-058 lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej na adres e-mail
lechkowara@poczta.onet.pl w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu
usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2016 r. poz. 1030 i poz. 1579) z zastrzeżeniem
postanowień ust. 2.
2. Wykonawca za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23
listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. z 2016 r. poz. 1113, poz. 1250 i poz. 1823),
osobiście lub za pośrednictwem kuriera (posłańca) zobowiązany jest:
2.1.złożyć ofertę wraz z oświadczeniami - pod rygorem nieważności - w formie
papierowej;
2.2. złożyć oświadczenia, o których mowa w SIWZ i w rozporządzeniu ws. dokumentów dotyczące Wykonawcy i innych podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji
polega Wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy - w oryginale;
2.3.złożyć dokumenty, o których mowa w SIWZ i w rozporządzeniu ws dokumentów inne niż oświadczenia lub dokumenty, o których mowa w Ogłoszeniu i w SIWZ - 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, w zakresie dokumentów, które każdego z nich
dotyczą;
Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje w formie pisemnej lub w formie
elektronicznej;
2.4.złożyć pełnomocnictwo w formie pisemnej lub kopii poświadczonej notarialnie, bądź
przez osoby udzielające pełnomocnictwa;
2.5.złożyć dokument wadium w oryginale - w przypadku wnoszenia wadium w innej
formie niż pieniężna.
3. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekażą – inne niż określone w ust. 2 - oświadczenie,
wnioski, zawiadomienia oraz informacje za pośrednictwem faksu lub przy użyciu środków
komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu
usług drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej strony niezwłocznie
potwierdza fakt ich otrzymania.
4. W przypadku braku potwierdzenia otrzymania wiadomości przez Wykonawcę
domniemywa się, iż pismo wysłane przez Zamawiającego na ostatni znany adres
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pocztowy, mailowy lub numer faksu podany przez Wykonawcę zostało mu doręczone
w sposób umożliwiający zapoznanie się Wykonawcy z tym pismem.
5. Jeżeli Wykonawca po złożeniu oferty zmienił adres siedziby i nie poinformował o tym
fakcie Zamawiającego, przesłanie pisma na ostatni znany Zamawiającemu adres
Wykonawcy uznaje się za skuteczne jego doręczenie.
6. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii
dokumentów, o których mowa w rozporządzeniu, innych niż oświadczenia, wyłącznie
wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej
prawdziwości.
7. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim. Dokumenty
sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
8. W przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów,
o których mowa w § 10 ust. 1 rozporządzenia ws dokumentów, w formie elektronicznej pod
określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych,
Zamawiający może żądać od Wykonawcy przedstawienia tłumaczenia na język polski
wskazanych przez Wykonawcę i pobranych samodzielnie przez Zamawiającego
dokumentów.
9. Oświadczenia i dokumenty dla wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu
i braku podstaw do wykluczenia, o których mowa w SIWZ, składane przez Wykonawcę na
skutek wezwania Zamawiającego, na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy, zostaną złożone
odpowiednio w formie i zgodnie z wymaganiami określonymi w ustawie, rozporządzeniu
ws dokumentów i w SIWZ. Zamawiający uzna te dokumenty i oświadczenia za złożone w
wyznaczonym terminie, jeżeli ich treść w formie pisemnej dotrze do Zamawiającego przed
upływem wyznaczonego terminu.
10. Zamawiający na swojej stronie internetowej www.bip.gluchow.pl publikuje Ogłoszenie
o zamówieniu oraz niniejszą SIWZ.
11. Nie będą udzielane wyjaśnienia na zapytania dotyczące niniejszej SIWZ kierowane w
formie ustnej lub drogą telefoniczną.
12. Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania wszystkich Wykonawców, w celu
wyjaśnienia wątpliwości dotyczących SIWZ.
13. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający
udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu
składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie SIWZ wpłynie do
Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego
terminu składania ofert.
14. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający ma prawo do zmiany treści Specyfikacji
Istotnych Warunków Zamówienia, zmiana może nastąpić w każdym czasie, przed
upływem terminu do składania ofert. W przypadku wprowadzenia takiej zmiany,
informacja o tym zostanie zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego –
http://www.bip.gluchow.pl/ .
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15. Jeżeli w wyniku zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia niezbędny
będzie dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający przedłuży
termin składania ofert i informacja o tym zostanie zamieszczona na stronie internetowej
Zamawiającego – http://www.bip.gluchow.pl/ .
16. Do porozumiewania się z wykonawcami uprawnione są następujące osoby:
Lech Kowara – w sprawach dotyczących postępowania przetargowego, tel.: (46) 81-57-530
Roman Łęczycki – w sprawach przedmiotu zamówienia, tel.: (46) 81-57-530
IX. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM:
1. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 30.000,00 PLN
(słownie: trzydzieści tysięcy złotych i 00/100 zł) przed upływem terminu składania ofert.
2. Wadium może być wniesione w:
1) pieniądzu;
2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo
kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;
3) gwarancjach bankowych;
4) gwarancjach ubezpieczeniowych;
5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z
dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z
2016 r. poz. 359 z późn. zm.).
3.Wadium w formie pieniądza należy wnieść przelewem na rachunek bankowy
Zamawiającego: Bank Spółdzielczy w Skierniewicach, Oddział w Głuchowie
Nr 87 9297 0005 0900 2088 2090 0317
z dopiskiem Wadium na zadanie: „Budowa biologicznej oczyszczalni ścieków wraz z jej niezbędną
infrastruktura techniczną w miejscowości Michowice, gm. Głuchów”.
4. O terminie wniesienia wadium decyduje wpływ środków na rachunek Zamawiającego.
- za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej zostanie przyjęty termin,
w którym odpowiednia kwota znajdzie się na rachunku Zamawiającego tj. przed wyznaczoną
datą i godziną składania ofert. Kserokopię dowodu wpłaty należy dołączyć do oferty
5. W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji, gwarancja powinna
być sporządzona zgodnie z obowiązującym prawem i winna zawierać następujące elementy:
1) nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji (Zamawiającego),
gwaranta(banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji) oraz
wskazanie ich siedzib,
2) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją,
3) kwotę gwarancji,
4) termin ważności gwarancji,
5) zobowiązanie gwaranta do: „zapłacenia kwoty gwarancji na pierwsze pisemne
żądanie Zamawiającego zawierające oświadczenie, iż Wykonawca, którego ofertę
wybrano:
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a) odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie lub,
b) nie wniósł zabezpieczenia należytego wykonania umowy lub,
c) zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie
Wykonawcy” oraz jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym
mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy, z przyczyn leżących po jego stronie, nie
złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których
mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1
ustawy, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której
mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy, co spowodowało brak możliwości
wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej.
6. Postanowienia ust. 5 stosuje się odpowiednio do poręczeń określonych w ust. 2 pkt 2 i 5.
7. W przypadku złożenia przez Wykonawców wadium w formie, o której mowa w ust. 2 pkt
2-5, Wykonawca zobowiązany jest włączyć do oferty kopię dokumentu gwarancji lub
poręczenia potwierdzoną za zgodność z oryginałem, a oryginał tej gwarancji lub poręczenia
osobno załączyć do oferty.
8. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, przy czym wniesienie
wadium w pieniądzu za pomocą przelewu bankowego Zamawiający będzie uważał za
skuteczne tylko wówczas, gdy bank prowadzący rachunek Zamawiającego potwierdzi, że
otrzymał taki przelew przed upływem terminu składania ofert.
W wymienionym przypadku dołączenie do oferty kopii polecenia przelewu wystawionego
przez Wykonawcę jest warunkiem koniecznym, ale niewystarczającym do stwierdzenia przez
Zamawiającego terminowego wniesienia wadium przez Wykonawcę.
9. Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym wadium wniesione w pieniądzu.
10. Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć wadium na cały okres związania ofertą.
11. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium według zasad określonych w art. 46 ustawy
Pzp.
12. Zamawiający zatrzymuje wadium w przypadkach określonych w ustawie Pzp.
13.Wykonawca, który nie zabezpieczy swojej oferty akceptowalną formą wadium zostanie
przez Zamawiającego wykluczony, a jego oferta odrzucona.
14. Wadium wniesione przez jeden z podmiotów wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia uważa się za wniesione prawidłowo.
15. Dokument potwierdzający wniesienie wadium należy załączyć do oferty.
X. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ:
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1.

2.

3.

Wykonawca składając ofertę pozostaje nią związany przez okres 30 dni.
Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert,
licząc od dnia składania ofert włącznie.
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.
Wniesienie środków ochrony prawnej po upływie terminu składania ofert zawiesza bieg
terminu związania ofertą do czasu ogłoszenia orzeczenia przez Krajową Izbę Odwoławczą.

XI. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERT:
1. Oferta powinna zawierać:
a) wypełniony i podpisany formularz oferty zgodny ze wzorem stanowiącym załącznik
Nr 1 do niniejszej SIWZ. Zamawiający informuje, że w przypadku złożenia oferty bez
użycia załączonego formularza złożona oferta musi zawierać wszelkie informacje
wymagane SIWZ i wynikające z zawartości formularza oferty;
b) wszystkie dokumenty i oświadczenia, których przedstawienia żąda Zamawiający zgodnie
z postanowieniami niniejszej SIWZ oraz ogłoszeniem;
c) w przypadku oferty składanej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia do oferty dołączone powinno być pełnomocnictwo w oryginale lub kopii
potwierdzonej za zgodność z oryginałem notarialnie oraz powinno odpowiadać
w zakresie formy przepisom Kodeksu cywilnego;
2. Ofertę należy przygotować według wymagań określonych w niniejszej SIWZ.
3. Każdy Wykonawca powinien przedstawić tylko jedną ofertę.
4. Oferta powinna być podpisana przez osobę/y upoważnioną/e w dokumentach rejestrowych
podmiotu do reprezentacji Wykonawcy lub posiadające odpowiednie pełnomocnictwo
do dokonania niniejszej czynności prawnej udzielone przez osobę/y upoważnioną/e
do reprezentacji podmiotu. Pełnomocnictwo winno być dołączone w oryginale lub kopii
poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza bądź osoby udzielające
pełnomocnictwa.
5. Zaleca się, aby każda strona formularza oferty była parafowana przez osobę/y upoważnioną/e
do reprezentowania Wykonawcy.
6. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, pismem maszynowym lub inną trwałą,
czytelną techniką.
7. Zaleca się ponumerowanie stron i ich spięcie w sposób uniemożliwiający przypadkowe
zdekompletowanie.
9. Dokumenty złożone w języku obcym są składane wraz z ich tłumaczeniem na język polski,
sporządzonym przez tłumacza przysięgłego.
10. Wszelkie miejsca w ofercie, w których Wykonawca naniósł poprawki lub zmiany
wpisywanej przez siebie treści, muszą być parafowane przez osobę/y upoważnioną/e do
reprezentacji.
11. Żadne dokumenty wchodzące w skład oferty, w tym również przedstawione w formie
oryginałów, nie podlegają zwrotowi przez Zamawiającego.
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12. Wykonawca powinien umieścić ofertę w zamkniętej kopercie (opakowaniu). Na kopercie
(opakowaniu) powinny widnieć nazwa i adres Zamawiającego oraz następujące oznaczenie:
Nadawca:
Nazwa i adres Wykonawcy (pieczęć).
……………………………………
Adresat:
Gmina Głuchów, Aleja Klonowa 5, 96-130 Głuchów
Oferta na wykonanie zamówienia
pn.: „ Budowa biologicznej oczyszczalni ścieków wraz z jej niezbędną infrastrukturą
techniczną w miejscowości Michowice, gm. Głuchów”
znak sprawy: RG.271.1.2017
NIE OTWIERAĆ PRZED TERMINEM OTWARCIA OFERT
tj. 22 lutego 2017r. godz. 9:15
* wpisać właściwe
13. Tajemnica przedsiębiorstwa:
1) jeżeli według Wykonawcy oferta będzie zawierała informacje objęte tajemnicą jego
przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z 16 kwietnia 1993r. o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003r. Nr 153, poz. 1503 z późn. zm.), muszą być
oznaczone klauzulą NIE UDOSTĘPNIAĆ –TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA.
Zaleca się umieścić takie dokumenty na końcu oferty (ostatnie strony w ofercie lub
osobno),
2) zastrzeżenie informacji, danych, dokumentów lub oświadczeń nie stanowiących
tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o nieuczciwej konkurencji
spowoduje ich odtajnienie.
14. Informacje pozostałe:
1) Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem
oferty,
2) Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę przygotowaną według wymagań
określonych w niniejszej SIWZ,
3) Oferta musi być sporządzona:
a) w języku polskim,
b) w formie pisemnej,
15. Zaleca się, aby:
a) ewentualne poprawki i skreślenia lub zmiany w tekście oferty (i w załącznikach do
oferty) były parafowane przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy
lub posiadającą Pełnomocnictwo,
b) każda zapisana strona oferty (wraz z załącznikami do oferty) była parafowana
i ponumerowana kolejnymi numerami,
c) kartki oferty były spięte (z zastrzeżeniem, że część stanowiąca tajemnicę
przedsiębiorstwa może stanowić odrębną część oferty),
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d) oferta została opracowana zgodnie ze wzorem załączonym do specyfikacji istotnych
warunków zamówienia.
16. Zmiana / wycofanie oferty:
a) zgodnie z art. 84 ustawy Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert
zmienić lub wycofać ofertę,
b) o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty należy pisemnie powiadomić
Zamawiającego, przed upływem terminu składania ofert,
c) pismo należy złożyć zgodnie z opisem podanym w niniejszej SIWZ oznaczając
odpowiednio „ZMIANA OFERTY”/„WYCOFANIE OFERTY”, do pisma o
wycofaniu oferty musi być załączony dokument, z którego wynika prawo osoby
podpisującej informację do reprezentowania Wykonawcy.
XII. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT:
1. Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego:
Urząd Gminy Głuchów,
Aleja Klonowa 5,
96-130 Głuchów
– sekretariat UG, I piętro, pokój nr 4,
do dnia 22 lutego 2017 r. do godz. 09:00.
2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 22 lutego 2017 r. o godz. 09:15 w siedzibie Zamawiającego:
Urząd Gminy Głuchów, Aleja Klonowa 5,
96-130 Głuchów – Sala konferencyjna, parter UG
3. Oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie zostaną niezwłocznie zwrócone
zgodnie z art. 84 ust. 2 ustawy Pzp.
4. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć
na sfinansowanie zamówienia.
5. Otwarcie ofert jest jawne.
6. Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców
a także informacje dotyczące ceny ofert, terminu wykonania zamówienia i okresu gwarancji.
7. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie internetowej informacje
dotyczące :
1) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;
2) firm oraz adresów Wykonawców , którzy złożyli oferty w terminie;
3) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w
ofertach.
UWAGA – za termin złożenia oferty przyjmuje się datę i godzinę wpływu oferty do
Zamawiającego.
XIII. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY:
1.Wykonawca określi cenę oferty brutto, która stanowić będzie wynagrodzenie
ryczałtowe za realizację przedmiotu zamówienia, na którą Wykonawca składa ofertę,
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podając ją w zapisie liczbowym i słownie z dokładnością do grosza (do dwóch miejsc po
przecinku).
2. Cena oferty w danej części brutto jest ceną ostateczną obejmującą wszystkie koszty
i składniki związane z realizacją całego przedmiotu zamówienia , w tym m.in. wszelkie
koszty bezpośrednie i pośrednie, jakie Wykonawca uważa za niezbędne
do poniesienia z tytułu należytego oraz zgodnego z obowiązującymi przepisami wykonania
przedmiotu zamówienia, zysk Wykonawcy oraz wszelkie podatki i opłaty,
a w szczególności podatek VAT. Wykonawca powinien uwzględnić przy kalkulowaniu
ceny wszystkie posiadane informacje o przedmiocie zamówienia oraz wszystkie koszty,
okoliczności i zdarzenia związane z wykonaniem zamówienia, a w szczególności
obowiązki wynikające z zapisów projektu umowy.
Cena określona przez Wykonawcę zostanie ustalona na okres ważności umowy i nie będzie
podlegała zmianom z zastrzeżeniem warunków określonych w SIWZ.
3.Cena oferty musi zawierać wszystkie koszty związane z należytą realizacją przedmiotu
zamówienia wynikające z dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania
i odbioru robót, przedmiaru i obmiaru robót, wizji lokalnej na miejscu przyszłej budowy,
jak również wszystkie pozostałe koszty, bez których nie można wykonać przedmiotowego
zamówienia. Wykonawca musi przewidzieć wszystkie okoliczności, które zmierzają
do prawidłowego i należytego wykonania przedmiotu zamówienia oraz które mogą
wpłynąć na cenę zamówienia.
4. Sposób zapłaty i rozliczenia za realizację niniejszego zamówienia, określone zostały
we wzorze Umowy.
5. Cenę oferty należy podać w formie wynagrodzenia ryczałtowego (art. 632 kodeksu
cywilnego). Cena oferty musi zawierać wszystkie koszty niezbędne do zrealizowania
zamówienia wynikające wprost z dokumentacji postępowania, jak również w niej nie ujęte,
a bez których nie można wykonać zamówienia.
6. Przed obliczeniem ceny oferty zaleca się Wykonawcom przeprowadzenie wizji lokalnej
terenów, których dotyczyć będą przedmiotowe prace budowlane, co ułatwi prawidłowe
przygotowanie oferty. Koszty związane z przeprowadzeniem wizji lokalnej ponosi
wykonawca.
7. Walutą ceny ofertowej jest złoty polski. Wszelkie rozliczenia między Zamawiającym
a Wykonawcą prowadzone będą w złotych polskich.
8. Zgodnie z art.87 ust 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający poprawia
w ofercie:
1) oczywiste omyłki pisarskie,
2) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych
dokonanych poprawek,
3) inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków
zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty,
niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
XIV. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ
PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIÓW
I SPOSOBU OCENY OFERT
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1. Oferty Wykonawców niewykluczonych oraz oferty nieodrzucone będą oceniane według
następujących kryteriów i wag:
Kryterium1: cena ofertowa
- 60%
Kryterium 2: termin wykonania zamówienia
- 20%
Kryterium 3: okres gwarancji i rękojmi
- 20 %
Kryterium 1 : „cena ofertowa”:
Wartość punktowa ceny oferty będzie liczona wg wzoru:
cena oferty najniższa
wartość punktowa ceny oferty = ------------------------------------------- x 60 /pkt /
cena oferty badanej
Kryterium 2: „termin wykonania zamówienia”
W zakresie tego kryterium, Zamawiający zastrzega, iż maksymalny termin wykonania
zamówienia to 30 listopada 2017 roku.
Zamawiający przy ocenie oferty w zakresie terminu wykonania i zamówienia przyzna ilość
punktów w następujący sposób:
- oferta z terminem wykonania zamówienia do 30 września 2017r.
otrzyma 20 pkt
- oferta z terminem wykonania zamówienia do 31 października 2017r. otrzyma 10 pkt
- oferta z terminem wykonania zamówienia do 30 listopada 2017r.
otrzyma 0 pkt
Oferty z terminem wykonania dłuższym niż 30 listopada 2017r. zostaną uznane, za
nieodpowiadające treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia a tym samym
podlegające odrzuceniu.
Ofertom z terminem wykonania krótszym niż do 30 września 2017r. zostanie przyznana
maksymalna ilość punktów w tym kryterium tj.20 pkt.
Kryterium 3: „okres gwarancji i rękojmi”
W zakresie tego kryterium, Zamawiający zastrzega, iż minimalny okres gwarancji i rękojmi
jakiego udziela Wykonawca na wykonany przedmiot zamówienia wynosi 60 miesięcy.
Zamawiający przy ocenie oferty w zakresie okresu gwarancji i rękojmi przyzna ilość punktów
w następujący sposób:
- oferta z okresem gwarancji 84 miesiące otrzyma 20 pkt
- oferta z okresem gwarancji 72 miesiące otrzyma 10 pkt
- oferta z okresem gwarancji 60 miesięcy otrzyma 0 pkt
Oferty z okresem gwarancji krótszym niż 60 miesięcy zostaną uznane, że ich treść nie
odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia i oferta zostanie odrzucona.
Ofertom z okresem dłuższym niż 84 miesięcy zostanie przyznana maksymalna ilość punktów
w tym kryterium tj.20 pkt.
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XV. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ
DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W
SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO:

1. Zamawiający zawiadomi o wyniku przetargu, zgodnie z przepisami art. 92 ustawy.
2. Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego, której wzór stanowi
załącznik Nr 10 do SIWZ w terminie i sposób określony w art. 94 ustawy Pzp.
3. Umowa w sprawie zamówienia publicznego może zostać zawarta po upływie terminu
związania ofertą, jeżeli Zamawiający przekaże wykonawcom informację o wyborze
oferty przed upływem terminu związania ofertą, a Wykonawca wyrazi zgodę na zawarcie
umowy na warunkach określonych w złożonej ofercie.
4. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, uchyla się
od zawarcia umowy lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania
umowy, Zamawiający może zbadać, czy Wykonawca, który złożył ofertę najwyżej
ocenioną spośród pozostałych ofert nie podlega wykluczeniu oraz czy spełnia warunki
udziału w postępowaniu.
Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, przed podpisaniem
umowy zobowiązany jest do:
- wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy,
- złożenia kosztorysu ofertowego zgodnego ofertą,
- złożenia informacji o osobach umocowanych do zawarcia umowy, jeżeli nie będzie
to wynikało z dokumentów złożonych wraz z ofertą w przetargu,
- przedłożenia umowy regulującej współpracę wykonawców wspólnie ubiegających się
o udzielenie zamówienia (konsorcjum, umowa spółki cywilnej)
(jeżeli dotyczy).
5. Umowa konsorcjum winna zawierać co najmniej:
- wyszczególnienie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
publicznego,
- określenie celu gospodarczego, dla którego umowa została zawarta (celem musi być
zrealizowanie zamówienia),
- określenie czasu obowiązywania umowy konsorcjum (co najmniej okres realizacji
zamówienia i okres rękojmi),
- określenie Lidera konsorcjum ,
- wykluczenie możliwości wypowiedzenia umowy konsorcjum przez któregokolwiek
z jej członków do czasu wykonania zamówienia,
- zapis, że Wykonawcy występujący wspólnie ponoszą odpowiedzialność za realizację
zamówienia, za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia,
- zasady współdziałania, w tym zakres prac przewidzianych przez każdą ze stron,
- zasady dokonywania rozliczeń.
6. Umowa w sprawie zamówienia publicznego może zostać zawarta po upływie terminu
związania ofertą, jeżeli Zamawiający przekaże wykonawcom informację o wyborze
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oferty przed upływem terminu związania ofertą, a Wykonawca wyrazi zgodę na
zawarcie umowy na warunkach określonych w złożonej ofercie.
7. Podpisanie umowy nastąpi w siedzibie Zamawiającego.
8. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną
odpowiedzialność za wykonanie umowy.
9. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zostanie zamieszczone w Biuletynie Zamówień
Publicznych
XVI. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO
WYKONANIA UMOWY:
1.Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza zobowiązany
jest przed podpisaniem umowy wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy
w wysokości 5 % ceny brutto podanej w ofercie.
2.Zabezpieczenie należytego wykonania umowy można wnieść w formach
wymienionych w art. 148 ust. 1 ustawy Pzp.
3.Zamawiający nie wyraża zgody na wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania
umowy w formach wymienionych w art. 148 ust. 2 ustawy Pzp.
4.Oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie zabezpieczenia należytego
wykonania umowy musi być dostarczony do Zamawiającego przed podpisaniem umowy.
5.Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaca przelewem na rachunek
bankowy zamawiającego Nr 87 9297 0005 0900 2088 2090 0317 z dopiskiem Zabezpieczenie należytego wykonania umowy na zadanie pn.: „Budowa biologicznej
oczyszczalni ścieków wraz z jej niezbędną infrastruktura techniczną w miejscowości
Michowice, gm. Głuchów”.
6.Do zmiany formy zabezpieczenia umowy w trakcie realizacji umowy stosuje się zapisy
art. 149 ustawy.
7.Zamawiający zwróci kwotę stanowiącą 70% zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia
wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane.
8.Kwotę stanowiącą 30% wysokości zabezpieczenia Zamawiający pozostawi
na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady.
9.Kwota, o której mowa w ust. 8 zostanie zwrócona nie później niż w 15 dniu po upływie
okresu rękojmi za wady.
19.Wykonawcy składający ofertę wspólnie, na podstawie art. 23 ustawy (np.
konsorcjum), ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy i wniesienie
zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
XVII. PODWYKONAWCY
1.Zamawiający dopuszcza możliwość powierzenia wykonania części zamówienia
Podwykonawcy.
2.Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, której wykonanie
zamierza powierzyć Podwykonawcy w formularzu oferty oraz podania firm
Podwykonawców.
3.Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę nazw (firm) Podwykonawców,
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na których zasoby Wykonawca powołuje się na zasadach określonych w art. 22a ust. 1
ust. ust. Pzp w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu. Jeżeli
zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby
Wykonawca powoływał się, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, ze
proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu
niemniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.
4.Jeżeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby
Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp,
w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu Wykonawca jest
obowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny Podwykonawca lub
Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż Podwykonawca, na
którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie
zamówienia.
5.Zawieranie umów o podwykonawstwo i rozliczanie z Podwykonawcami i dalszymi
Podwykonawcami będzie odbywało się zgodnie z następującymi przepisami Prawa
zamówień publicznych: art. 143b, art. 143 c, 143 d oraz art. 6471 Kodeksu cywilnego, przy
czym:
1) Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu projektu
umowy o podwykonawstwo, a także projektu jej zmiany, oraz kopii zawartej
umowy o podwykonawstwo i jej zmian. Obowiązek ten nie dotyczy umów
mających za przedmiot dostawy lub usługi o wartości mniejszej niż 0,5%
wartości umowy zawartej pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym.
Wyłączenie, o którym mowa nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości
większej niż 50 000 zł.;
2) Termin na zgłaszanie pisemnych zastrzeżeń do projektu umowy o
podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, i do projektu jej
zmiany lub pisemnego sprzeciwu do tej umowy wynosi 7 dni kalendarzowych,
a termin zgłaszania uwag Wykonawcy co do zasadności bezpośredniej zapłaty
wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy wynosi 7 dni
kalendarzowych;
3) Zamawiający nie zastrzega osobistego wykonania przez Wykonawcę
kluczowych części zamówienia. Wykonawca może powierzyć wykonanie
części zamówienia Podwykonawcom.
6.Wymagania Zamawiającego, których niespełnienie spowoduje zgłoszenie przez
Zamawiającego odpowiednio zastrzeżeń lub sprzeciwu - postanowienia, które muszą
być zawarte w umowie o podwykonawstwo:
1) zakres robót, dostaw lub usług powierzonych Podwykonawcy,
2) kwotę wynagrodzenia za roboty, przy czym kwota ta nie może być
wyższa niż wartość danego zakresu robót wynikająca z oferty
Wykonawcy,
3) termin wykonania zakresu robót, dostaw lub usług powierzonych
Podwykonawcy, który nie może być późniejszy niż termin wykonania
robót przez Wykonawcę oraz zasady dokonywania odbiorów,
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4) warunki płatności, a w szczególności konieczność załączenia do
przedkładanych faktur lub rachunków dowodów wykonania zleconego
zakresu robót, dostaw lub usług,
5) termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy, przy czym w
odniesieniu do Podwykonawców robót budowlanych termin ten nie
może być późniejszy niż termin zapłaty wynagrodzenia na rzecz
Wykonawcy i nie dłuższy niż 30 dni od dnia złożenia przez
Podwykonawcę rachunku lub faktury,
6) postanowienia dotyczące wysokości kar umownych, w tym w
szczególności kar umownych za brak zapłaty wynagrodzenia należnego
dalszym podwykonawcom robót budowlanych oraz podwykonawcom
dostaw lub usług,
7) postanowienia dotyczące okresów gwarancji jakości i rękojmi za wady
przy czym nie mogą być one krótsze aniżeli okresy gwarancji i rękojmi
Wykonawcy wobec Zamawiającego.
8) inne warunki wynikające z postanowień umowy zawartej pomiędzy
Zamawiającym a Wykonawcą.
7.W przypadku uchylania się przez Wykonawcę od obowiązku zapłaty wymagalnego
wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, którzy
zawarli:
1) zaakceptowane przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, których
przedmiotem są roboty budowlane;
2) przedłożone zamawiającemu umowy o podwykonawstwo, których przedmiotem są
dostawy lub usługi;
Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy kwoty należnego wynagrodzenia, bez odsetek, należnych
Wykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.
8.Do zawarcia przez Wykonawcę umowy o roboty budowlane z Podwykonawcą o
treści proponowanej przez Wykonawcę wymagana jest zgoda Zamawiającego;
9.Do zawarcia przez Podwykonawcę umowy z dalszym Podwykonawcą o treści
proponowanej przez jej strony jest wymagana zgoda Zamawiającego i Wykonawcy.
XVIII. INFORMACJE W SPRAWIE POSTANOWIEŃ UMOWY
1.Zamawiający wymaga od wybranego Wykonawcy zamówienia zawarcia umowy w sprawie
zamówienia publicznego na warunkach określonych we Wzorze Umowy.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo wglądu do dokumentów, w tym dokumentów
finansowych Wykonawcy związanych z realizowanym projektem
3.Zgodnie z art. 139 i 140 ustawy umowa w sprawie niniejszego zamówienia:
- zostanie zawarta w formie pisemnej,
- mają do niej zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, jeżeli przepisy ustawy Prawo
zamówień publicznych nie stanowią inaczej
4.Wzór Umowy (załącznik Nr 10 do SIWZ) przed zawarciem zostanie uzupełniony o
niezbędne informacje dotyczące w szczególności Wykonawcy oraz wartości Umowy.
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5. Zamawiający zgodnie z art. 144 ust. 1 ustawy Pzp. przewiduje, za zgodą obu stron
wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności, możliwość dokonania istotnych zmian
postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano
wyboru Wykonawcy (w formie aneksu), w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z
okoliczności wymienionych poniżej, z uwzględnieniem podawanych warunków ich
wprowadzenia:
1) zmiany spowodowane siłą wyższą uniemożliwiającą wykonanie przedmiotu umowy;
2) zmiany wynagrodzenia z powodu zmian urzędowo obowiązującej stawki podatku od
towarów i usług (VAT);
3) zmiany terminu wykonania zamówienia, w przypadku:
a) wystąpienia okoliczności siły wyższej – jako siłę wyższą należy rozumieć zdarzenia
niezależne od żadnej ze stron, zewnętrzne, niemożliwe do zapobieżenia, które nastąpiło po
dniu wejścia w życie umowy, w szczególności: wojny, akty terroryzmu, klęski żywiołowe,
strajki oraz akty władzy i administracji publicznej;
b) wystąpienia nie przewidzianych w momencie podpisywania umowy warunków
atmosferycznych uniemożliwiających zastosowanie technologii przewidzianej w
dokumentacji projektowej, jeśli spowoduje to wstrzymanie robót na okres dłuższy niż 10 dni
kalendarzowych, przy czym przesunięcie terminu robót nastąpi o tyle dni, przez ile trwało ich
wstrzymanie;
c) wydania zakazu prowadzenia prac lub wstrzymania prac przez organ administracji
publicznej o ile żądanie lub wydanie zakazu lub wstrzymania nie nastąpiło z przyczyn, za
które Wykonawca ponosi odpowiedzialność;
d) wystąpienia kolizji z podziemnymi sieciami lub urządzeniami gdzie celem rozwiązania
niezbędne jest opracowanie projektu zamiennego, jeśli spowoduje to wstrzymanie robót na
okres dłuższy niż 5 dni kalendarzowych, przy czym przesunięcie terminu robót nastąpi o tyle
dni, przez ile trwało ich wstrzymanie;
e) w przypadku wystąpienia kolizji z naziemnymi lub podziemnymi sieciami lub
urządzeniami, nieprzewidzianych w dokumentacji projektowej, których usunięcie będzie
miało wpływ na umowny termin realizacji zadania, przy czym przesunięcie terminu robót
nastąpi o tyle dni, przez ile trwać będą roboty budowlane związane z usunięciem tych kolizji;
f) w przypadku konieczności wykonania dodatkowych badań, ekspertyz, analiz
uniemożliwiających wykonywanie robót budowlanych;
g) gdy wykonanie przedmiotu umowy jest uzależnione od wykonania zamówienia
dodatkowego;
h) konieczności wykonania robót zamiennych;
i) zaistnienie odmiennych od przyjętych w dokumentacji projektowej warunków
geologicznych skutkujące niemożnością realizowania przedmiotu umowy przy
dotychczasowych założeniach technologicznych o tyle dni ile trwała niemożliwość
prowadzenia robót;
j) zaistniała konieczność usunięcia błędów lub wprowadzenie zmian w dokumentacji
projektowej;
k) konieczność realizacji przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań
technicznych, technologicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego
prawa lub w sytuacji, gdy zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziłoby niewykonaniem
lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy;
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4) konieczności wykonania robót zamiennych, związanych z koniecznością dokonania
zmian projektowych bądź zmiany technologii (do których wykonania wystarczy zgoda
Zamawiającego i projektanta):
a) roboty zamienne polegają na tym, że Wykonawca zobowiązuje się do wykonania
zamówienia podstawowego w sposób odmienny od określonego w umowie;
b) roboty zamienne nie powodują zwiększenia (zmiany) zakresu świadczenia Wykonawcy
zawartego w ofercie;
c) roboty zamienne nie mogą spowodować zwiększenia wynagrodzenia Wykonawcy.
4).1. Konieczność wykonania robót zamiennych zachodzi w sytuacji, gdy:
a) materiały budowlane przewidziane w umowie do wykonania zamówienia nie mogą być
użyte przy realizacji inwestycji z powodu zaprzestania produkcji lub zastąpienia innymi;
b) w trakcie wykonywania zamówienia nastąpiła zmiana przepisów prawa budowlanego;
c) -w czasie realizacji budowy zmienią się warunki techniczne wykonania (np. Polska
Norma);
d) w trakcie realizacji zamówienia zastosowano lepsze materiały budowlane bądź inną
technologię wykonania robót.
5) możliwość wprowadzenia lub/i zastosowania innej technologii wykonania robót.
6) możliwość zmiany osób pełniących funkcję kierownika budowy lub kierowników robót w
trakcie trwania umowy. Zmiana osób może nastąpić jedynie:
a) gdy kwalifikacje tych osób będą takie same lub wyższe od kwalifikacji osób wymaganych
postanowieniami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia,
b) po złożeniu przez wyznaczone przez Wykonawcę oraz zaakceptowane przez
Zamawiającego osoby pisemnego oświadczenia o przejęciu obowiązków kierownika
budowy/kierownika robót, wynikających z art. 22 ustawy Prawo Budowlane, z podaniem dnia
przejęcia obowiązków.
6. Wszystkie postanowienia dotyczące okoliczności wymienionych w ust. 4 stanowią katalog
zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania
do wyrażenia takiej zgody.
7. W trakcie trwania umowy Wykonawca zobowiązuje się do pisemnego powiadamiania
Zamawiającego o zmianie siedziby lub nazwy firmy, zmianie osób reprezentujących,
ogłoszeniu upadłości, ogłoszeniu likwidacji, zawieszenia działalności, wszczęcia postępowania
układowego, w którym uczestniczy Wykonawca.

XIX. INNE INFORMACJE
1.Zamawiający nie przewiduje:
1)
składania ofert wariantowych,
2)
zawarcia umowy ramowej,
3)
ustanowienia dynamicznego systemu zakupów,
4)
wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej,
5)
rozliczenia w walucie innej niż złoty polski.

29

2.Do spraw nieuregulowanych w SIWZ mają zastosowanie przepisy ustawy Pzp oraz akty
wykonawcze do tej ustawy.
XX. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH
WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA:

1.Wykonawcy oraz innemu podmiotowi przysługują środki ochrony prawnej opisane
w Dziale VI ustawy Pzp., jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub
może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp.
2.Środki ochrony prawnej wobec Ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również
organizacjom wpisanym na listę organizacji uprawnionych do wnoszenia środków ochrony
prawnej prowadzoną przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych.
3.Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności
Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności,
do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Pzp. Odwołanie przysługuje
wobec czynności:
1) określenia warunków udziału w postępowaniu;
2) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia;
3) odrzucenia oferty odwołującego;
4) opisu przedmiotu zamówienia;
5) wyboru najkorzystniejszej oferty
4. Odwołanie powinno wskazywać czynności lub zaniechania czynności Zamawiającego,
której zarzuca się niezgodność
z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie
zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające
wniesienie odwołania.
5. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby odwoławczej w postaci papierowej albo
elektronicznej opatrzone, odpowiednio, własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym
podpisem elektronicznym. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed
upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego
treścią przed upływem tego terminu.
6. 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 PZP zdanie drugie albo w terminie 10 dni – jeżeli zostały przesłane
w inny sposób.
7. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień specyfikacji
istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia
w Biuletynie Zamówień Publicznych lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia na
stronie internetowej.
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8. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w ust. 6 lub 7 wnosi się w terminie 5 dni
od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć
wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.
9. Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować
zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub
zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie Ustawy Prawo Zamówień
Publicznych, na które nie przysługuje odwołanie zgodnie z ust. 3.
XXI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Oferty, opinie biegłych, oświadczenia, zawiadomienia, wnioski oraz inne dokumenty
i informacje składane przez Zamawiającego i Wykonawców oraz umowa stanowią załączniki
do protokołu postępowania.
2. Protokół wraz z załącznikami jest jawny. Załączniki do protokołu udostępnia się po
dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania, z tym, że oferty
udostępnia się po ich otwarciu.
3. Zamawiający udostępnia protokół lub załączniki do protokołu na wniosek.
4. Przekazanie protokołu lub załączników następuje przy użyciu środków komunikacji
elektronicznej.
5. W przypadku protokołu lub załączników sporządzonych w postaci papierowej, jeżeli z
przyczyn technicznych znacząco utrudnione jest udostępnienie tych dokumentów przy użyciu
środków komunikacji elektronicznej, w szczególności z uwagi na ilość żądanych do
udostępnienia dokumentów, Zamawiający informuje o tym wnioskodawcę i wskazuje sposób,
w jaki mogą być one udostępnione.
6. Bez zgody Zamawiającego wnioskodawca w trakcie wglądu do protokołu lub załączników,
w miejscu wyznaczonym przez Zamawiającego, nie może samodzielnie kopiować lub utrwalać
za pomocą urządzeń lub środków technicznych służących do utrwalania obrazu treści
złożonych ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.
7. Zamawiający udostępnia wnioskodawcy protokół lub załączniki niezwłocznie. W
wyjątkowych przypadkach, w szczególności związanych z zapewnieniem sprawnego toku prac
dotyczących badania i oceny ofert, Zamawiający udostępnia oferty w terminie przez siebie
wyznaczonym, nie później jednak niż w dniu przekazania informacji o wyborze
najkorzystniejszej oferty albo w dniu przekazania informacji o unieważnieniu postępowania.
8. Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu
przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca, nie później niż w
terminie składania ofert, zastrzegł, że nie mogą one być udostępniane oraz wykazał, iż
zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec
informacji, o których mowa w art. 86 ust.4 ustawy.
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9. Zamawiający nie określa w SIWZ dodatkowych wymogów dotyczących zachowania
poufnego charakteru informacji przekazanych Wykonawcy w toku postępowania, innych niż
wynikających z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawnych.
10.Wykonawca ponosi koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
11.Przywołane w SIWZ załączniki stanowią jej integralną część.
XXII.

ZAŁĄCZNIKI DO SIWZ
– zał. nr 1 do SIWZ,

1. Formularz oferty

2. Oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu, na podstawie
art. 25a ust. 1 ustawy pzp
– zał. nr 2 do SIWZ,
3. Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania, na podstawie
art. 25a ust. 1 ustawy Pzp
– zał. nr 3 do SIWZ,
4. Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy
kapitałowej, o której mowa wart. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp
– zał. nr 4 do SIWZ,
5. Harmonogram rzeczowo - finansowy

– zał. nr 5 do SIWZ,

6. Przedmiar robót

– zał. nr 6 do SIWZ,

7. Kosztorys ofertowy

– zał. nr 7 do SIWZ,

8. Wykaz wykonanych robót

– zał. nr 8 do SIWZ,

9. Wykaz osób

– zał. nr 9 do SIWZ,

10. Wzór umowy

– zał. nr 10 do SIWZ,

11. Projekt budowlany

- zał. nr 11 do SIWZ,

12. Projekt wykonawczy

- zał. nr 12 do SIWZ,

13. Projekt automatyki

- zał. nr 13 do SIWZ,

14. Specyfikacja wykonania tablic: informacyjnej i pamiątkowej
/Oznakowanie i promocja projektu /
- zał. nr 14 do SIWZ,
15. Wzór tablic informacyjnych

- zał. nr 15 do SIWZ.
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