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I. Nazwa i adres zamawiającego. 

GMINNY ZAKŁAD OBSŁUGI Sp. z o.o. w Dorohusku 

z siedzibą w Kolonia Okopy 49 

22-175 Dorohusk 

NIP:  563-18-66-852 

tel.   82 566-12-06 

fax : 82 566-11-02 

e-mail: gzodorohusk@data.pl 

 http://www.gzodorohusk.idsl.pl/                                        

II. Tryb udzielania zamówienia. 

1. Podstawa prawna opracowania Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia: 

a) Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. , 

poz.  1579 ze zm.), 

b) Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów 

dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o 

udzielenia zamówienia (Dz. U. z 2016 r., poz. 1126), 

c) Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie 

średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania 

wartości zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r.  poz. 2477), 

d) 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 Europejskich (Dz. U. z 2017 r., 

poz. 2479). 

2. Postępowanie o udzielenie niniejszego zamówienia prowadzone jest zgodnie z art. 10 ust. 

1 i art. 39-46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 

2017 r., poz. 1579 ze zm.), w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej 

nieprzekraczającej kwoty określonej w rozporządzeniu 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. z 2017 r., poz. 2479). 

3. W przedmiotowym postępowaniu zostanie zastosowana procedura określona w art. 24aa 

ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych, tj.  Zamawiający 

najpierw dokona oceny ofert a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została 

oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w 

postępowaniu. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, 

będzie uchylał się od zawarcia umowy lub nie wniesie wymaganego zabezpieczenia 

należytego wykonania umowy, Zamawiający może zbadać, czy nie podlega wykluczeniu 

oraz czy spełnia warunki udziału w postępowaniu Wykonawca, który złożył ofertę 

najwyżej ocenioną spośród pozostałych ofert.  
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4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.  

5. Użyte w treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia:  

a) pojęcie ustawy Pzp dotyczy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień 

publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.); 

b) pojęcie rozporządzenia MR dotyczy rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 

2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od 

wykonawcy w postępowaniu o udzielenia zamówienia (Dz. U. z 2016 r., poz. 1126),  

c) pojęcie SIWZ dotyczy niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

6. Miejsce publikacji ogłoszenia o przetargu: 

a) portal internetowy Urzędu Zamówień Publicznych: www.uzp.gov.pl  

Ogłoszenie nr 597999-N-2018 z dnia 2018-08-01 r. 

b) strona internetowa: http://www.gzodorohusk.idsl.pl/                                        

c) tablica ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego. 

 

III. Opis przedmiotu zamówienia: 

1. Przedmiotem zamówienia jest: „Przebudowa układu technologicznego Stacji Uzdatniania 

Wody wraz  z niezbędną infrastrukturą techniczną w miejscowości Dorohusk” w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. 

Szczegółowy zakres prac opisuje: dokumentacja projektowa, przedmiary robót oraz udostępnione 

przez zamawiającego pozostałe załączniki do dokumentacji projektowej.  Z uwagi na fakt 

rozliczenia ryczałtowego, przedmiary stanowią dokumentację pomocniczą, zaś podstawę wyceny 

wartości robót stanowi dokumentacja projektowa, a cena przedstawiona w ofercie będzie ceną 

ostateczną niepodlegającą zmianie. Wykonawca jest zobowiązany do dokładnego sprawdzenia 

ilości robót z dokumentacją projektową. Zamawiający informuje, iż roboty objęte niniejszym 

zamówieniem wykonywane będą na funkcjonującym obiekcie. Zamawiający przewiduje 

kilkugodzinne przerwy w dostawie wody po wcześniejszym uzgodnieniu terminu i godzin przerw 

z Zamawiającym na co najmniej 5 dni przed tym terminem. 

2. Wspólny Słownik Zamówień (CPV) dla przedmiotowego zadania: 

45.00.00.00-7- Roboty budowlane 

45.22.00.00-5- Roboty inżynieryjne i budowlane 

45.25.21.26-7- Roboty budowlane w zakresie zakładów uzdatniania wody pitnej 

45.31.00.00-3- Roboty instalacyjne elektryczne. 

3. Jeżeli w dokumentacji stanowiącej załączniki do SIWZ użyte są znaki towarowe, patenty 

lub pochodzenie, źródło lub szczególny proces, który charakteryzuje produkty lub usługi 

dostarczane przez konkretnego wykonawcę - zamawiający dopuszcza składanie ofert z 

rozwiązaniami równoważnymi, o ile zapewnią one zgodność realizacji przedmiotu zamówienia z 

dokumentacją stanowiącą załączniki do SIWZ oraz gwarantują realizację robót budowlanych w 

zgodzie z przepisami prawa budowlanego i odpowiednimi normami a także zapewnią uzyskanie 

parametrów technicznych nie gorszych od założonych w/w dokumentacji. 
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4. Zamawiający dopuszcza korzystanie z podwykonawców. Wykonawca: 

 1) jest zobowiązany wskazać w formularzu ofertowym (załącznik nr 1 do SIWZ) części 

zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podać firmy 

(oznaczenie przedsiębiorstwa) podwykonawców; 

2) w przypadku podpisania umowy wykonawca będzie zobowiązany, aby przed przystąpieniem 

do wykonania zamówienia podał - o ile są już znane - nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane 

kontaktowe podwykonawców i osób do kontaktu z nimi, zaangażowanych w roboty budowlane. 

Wykonawca będzie zawiadamiał podczas realizacji umowy zamawiającego o wszelkich zmianach 

danych dotyczących podwykonawców, a także przekazywał informacje na temat nowych 

podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację robót 

budowlanych lub usług. Wykonawca będzie zobowiązany zgłosić podwykonawców na zasadach 

określonych w przepisach art. 143 b ustawy Prawo zamówień publicznych. 

3) Umowa (w tym projekt tej umowy) na roboty budowlane z Podwykonawcą musi zawierać w 

szczególności: 

a) elementy przedmiotowo i podmiotowo istotne umowy, 

b) zakres robót powierzony Podwykonawcy,  

c) kwotę wynagrodzenia - kwota ta nie powinna być wyższa, niż wartość tego zakresu robót  

wynikająca z oferty Wykonawcy, 

d) termin wykonania robót objętych umową,  

e) termin zapłaty wynagrodzenia dla Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, 

przewidziany   w umowie o podwykonawstwo, nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia 

doręczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub 

rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu 

Podwykonawcy roboty budowlanej, dostawy lub usługi, 

f) w przypadku podzlecenia przez Wykonawcę prac obejmujących przedmiot zamówienia  

Podwykonawcy, termin wynagrodzenia płatnego przez Wykonawcę za wykonane prace  

Podwykonawcy powinien być ustalony w taki sposób, aby przypadał wcześniej niż termin 

zapłaty  wynagrodzenia należnego Wykonawcy przez Zamawiającego (za okres zlecony 

Podwykonawcy). 

Niespełnienie tych wymagań spowoduje zgłoszenie przez Zamawiającego zastrzeżeń lub 

sprzeciwu do (projektu) umowy o podwykonawstwo. 

4) Jeżeli późniejsza zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego 

zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, w celu 

wskazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu Wykonawca jest zobowiązany wskazać 

Zamawiającemu, iż proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełniają je 

w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby wykonawca powoływał się w 

trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. 
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Kary umowne za nieprawidłowe zgłaszanie podwykonawców oraz realizowanie na ich rzecz 

płatności określone są we wzorze umowy. 

5)  Wykonawca, któremu zostanie udzielone zamówienie udzieli zamawiającemu gwarancji 

zgodnie z oświadczeniem stanowiącym załącznik do umowy (załącznik Nr 6a). Wymagany okres 

gwarancji na roboty wynosi ilość miesięcy podaną przez wykonawcę w formularzu ofertowym 

licząc od daty wskazanej w protokole odbioru ostatecznego. Wykonawca składając ofertę 

akceptuje oświadczenie gwarancyjne stanowiące załącznik do umowy (załącznik Nr 6a) w którym 

określono zakres gwarancji i uprawnienia zamawiającego oraz obowiązki gwaranta.  

UWAGA:   

Udzielając gwarancji wykonawca zapewnia bezpłatne czynności przeglądów gwarancyjnych 

w okresie udzielonej gwarancji na cały przedmiot zamówienia, więc powinien ten koszty 

uwzględnić w wynagrodzeniu. Przeglądy będą odbywały się minimum raz w roku chyba, że 

gwarancja producenta danego materiału wymaga częstszych przeglądów gwarancyjnych. 

5. Zamawiający określa obowiązek zatrudnienia na podstawie umowy o pracę co najmniej 

przez okres realizacji zamówienia wszystkich osób wykonujących następujące czynności w 

zakresie realizacji przedmiotu zamówienia: wykonywanie prac fizycznych objętych zakresem 

zamówienia wskazanym w dziale III pkt. 1 SIWZ jeżeli wykonywanie tych czynności polega 

na wykonywaniu pracy w rozumieniu przepisów kodeksu pracy. Obowiązek ten dotyczy także 

podwykonawców - wykonawca jest zobowiązany zawrzeć w każdej umowie o podwykonawstwo 

stosowne zapisy zobowiązujące podwykonawców do zatrudnienia na umowę o prace wszystkich 

osób wykonujących wskazane wyżej czynności. Szczegółowe zasady dokumentowania 

zatrudnienia na podstawie umowy o pracę oraz kontrolowanie tego obowiązku przez 

zamawiającego zawarto we wzorze umowy stanowiącym załącznik Nr 6 do SIWZ. 

5.1.  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 punkcie 5 

czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:  

a) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. 

wymogów i dokonywania ich oceny, 

b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia 

spełniania ww. wymogów, 

c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 

5.2. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie zamawiającego w wyznaczonym w 

tym wezwaniu terminie wykonawca przedłoży zamawiającemu w celu potwierdzenia spełnienia 

wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób 

wykonujących wskazane w punkcie 5 czynności w trakcie realizacji zamówienia: oświadczenie 

wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących 
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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; 

IV. Termin wykonania zamówienia    

              Wymagany termin realizacji zamówienia 31.05.2019r.   

V. Warunki udziału w postępowaniu oraz wykaz oświadczeń lub dokumentów 

potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu: 

V.1. Warunki udziału w postępowaniu 

1. Wykonawca ubiegający się o udzielenie przedmiotowego zamówienia musi spełniać 

warunki udziału w postępowaniu dotyczące sytuacji ekonomicznej lub finansowej i 

zdolności technicznej lub zawodowej. 

2. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w 

postępowaniu w stosownych sytuacjach polegać na zdolnościach technicznych lub 

zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, 

niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.  

Wykonawca, który polega na zdolnościach 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.  Zamawiający oceni, czy udostępniane wykonawcy przez 

inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja finansowa lub 

ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków 

udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu 

podstawy wykluczenia. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja 

finansowa lub ekonomiczna podmiotu udostępniającego zasoby, nie potwierdzają 

spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, lub zachodzą 

wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, zamawiający zażąda, aby 

wykonawca w terminie określonym przez zamawiającego:  

a)  zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub  

b)  zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, 

jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową 

lub ekonomiczną. 

3. Jako spełniający warunki udziału w postępowaniu zostaną ocenieni wykonawcy, 

którzy w zakresie: 
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1) warunku dotyczącego sytuacji ekonomicznej lub finansowej wykażą, że 

dysponują środkami finansowymi w kwocie nie niższej niż 500.000,00 PLN lub 

posiadają zdolność kredytową w kwocie nie niższej niż 500.000,00 PLN 

(słownie: pięćset tysięcy złotych). 

2) warunku dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej wykażą: 

a) dysponowanie co najmniej jedną osobą zdolną do pełnienia samodzielnych 

funkcji technicznych w budownictwie na stanowisku kierownika budowy 

posiadającego aktualne uprawnienia w specjalności instalacyjnej w zakresie 

sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych lub odpowiadające im ważne 

uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej 

obowiązujących przepisów. 

b) dysponowanie co najmniej jedną osobą zdolną do pełnienia samodzielnych 

funkcji technicznych w budownictwie na stanowisku kierownika robót 

posiadającego aktualne uprawnienia w specjalności konstrukcyjno-budowlanej 

lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na 

podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. 

c) wykażą wykonanie w ciągu ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania 

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

minimum 1 roboty polegającej na budowie/przebudowie/modernizacji stacji 

uzdatniania wody wraz z układem technologicznym o wartości robót min. 

500.000,00 zł. brutto (słownie: pięćset tysięcy złotych),  

V.2. W celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu wykonawcy są 

zobowiązani złożyć następujące dokumenty: 

 

1. Razem z ofertą: Oświadczenie wstępne o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 

wg wzoru stanowiącego załącznik Nr 2 do SIWZ . 

2. Na wezwanie zamawiającego w trakcie oceny i badania ofert: 

1) informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej 

wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową, w okresie nie 

wcześniej iż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert na kwotę min. 

500.000,00 zł. (słownie: pięćset tysięcy złotych), 

2)  wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego 

odpowiedzialnych za 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 – 

według załącznika nr 4 do SIWZ 

3) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat 

przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest 
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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 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 

były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze 

wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty – wg wzoru 

stanowiącego załącznik nr 5 do SIWZ. 

3. Jeżeli wykonawca nie złoży oświadczenia, o którym mowa w pkt. 1 lub dokumentów, o 

których mowa w pkt. 2, lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą 

wskazane przez zamawiającego wątpliwości, zamawiający wezwie do ich złożenia, 

uzupełnienia lub poprawienia lub do udzielania wyjaśnień w terminie przez siebie 

wskazanym, chyba że mimo ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia 

wyjaśnień oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie 

postępowania. 

4. Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia dokumentów wskazanych w pkt. 2 na 

wezwanie zamawiającego, jeżeli zamawiający posiada aktualne oświadczenia lub 

dokumenty dotyczące tego wykonawcy potwierdzające spełnianie warunków udziału  w 

postępowaniu.  W tym celu zaleca się, aby wykonawca na wezwanie zamawiającego 

przesłane w trybie art. 26 ust. 2 ustawy zamiast złożyć wymagane dokumenty wskazał, w 

jakim konkretnie postępowaniu złożył dokumenty będące w posiadaniu zamawiającego 

lub w jaki sposób są one dostępne dla zamawiającego - w celu umożliwienia ich 

identyfikacji. 

5. Dokumenty wskazane powyżej powinny być aktualne na dzień ich złożenia. Dokumenty 

sporządzone w języku obcym należy składać wraz z tłumaczeniem na język polski. 

Oświadczenie wskazane w pkt. 1 składa się w formie oryginału. Dokumenty wskazane w 

pkt. 2  składa się w formie oryginału lub kserokopii za zgodność z oryginałem.  

6. Wykonawcy, którzy nie wykażą spełniania wymaganych warunków zostaną wykluczeni z 

postępowania. 

 

VI. Przesłanki wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu oraz wykaz 

oświadczeń lub dokumentów potwierdzających brak podstaw wykluczenia. 

VI.1. Przesłanki wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu 

1. Wykonawca podlega wykluczeniu z udziału w postępowaniu w przypadku 

wystąpienia przesłanek wskazanych w art. 24 ust. 1. ustawy Prawo zamówień 

publicznych. 
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2. Zamawiając wykluczy z udziału w postępowaniu wykonawcę, wobec którego 

zachodzą przesłanki wykluczenia wskazane w art. 24 ust. 5 pkt. 1, 2 i 8 tj. 

wykonawcę: 

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

postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez 

likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 

ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. poz. 978, z 

późn. zm.) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po 

ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem 

sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku 

upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 

ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 233, z 

późn. zm.); 

b) który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa 

jego uczciwość, w szczególności, gdy wykonawca w wyniku zamierzonego 

działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał 

zamówienie, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych 

środków dowodowych - jeżeli nie upłynęły 3 lata od dnia zaistnienia zdarzenia 

będącego podstawą wykluczenia; 

c) 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 PZP, chyba że wykonawca dokonał płatności 

należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne 

wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty 

tych należności. 

VI.2. Wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających brak podstaw wykluczenia.             

W celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu wykonawcy są zobowiązani 

złożyć następujące dokumenty: 

1. Razem z ofertą: Oświadczenie wstępne o braku podstaw wykluczenia z udziału w 

postępowaniu wg wzoru stanowiącego załącznik Nr 3 do SIWZ . 

2. Na wezwanie zamawiającego w trakcie oceny i badania ofert: 

1) Odpis 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; 

2) zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że 

wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 

miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu 

potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem 

https://sip.lex.pl/#/dokument/18208902#art(332)ust(1)
https://sip.lex.pl/#/dokument/18208902#art(332)ust(1)
https://sip.lex.pl/#/dokument/17021464#art(366)ust(1)
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podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub 

grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub 

rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji 

właściwego organu; 

3) zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń 

Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu 

potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia 

społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem 

terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł 

porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z 

ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane 

prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub 

wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 

4) oświadczenie 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). 

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

Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w dziale VI.2. w pkt.  2.1-2.3 składa 

dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub 

miejsce zamieszkania, potwierdzające że: 

a) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub 

zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych 

należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał 

przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych 

płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu 

b)  nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. 

4. Dokumenty określone w pkt. 3 lit. a powinny być wystawiony nie wcześniej niż 3 

miesiące przed upływem terminu składania ofert, zaś dokumenty określone w pkt. 3 lit. b 

powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania 

ofert.  Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub 

miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się ww. 

dokumentów, 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 wystawione w terminach określonych powyżej. W 

przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, zamawiający 

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

https://sip.lex.pl/#/dokument/16793992
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siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument 

dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu. 

5. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia 

dokumenty wymagane w pkt 1 i 2 lub 3 winny być złożone przez każdego z wykonawców. 

6. Jeżeli wykonawca nie złoży oświadczenia, o którym mowa w pkt. 1 lub dokumentów o 

których mowa w pkt. 2-3  lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą 

wskazane przez zamawiającego wątpliwości, zamawiający wezwie do ich złożenia, 

uzupełnienia lub poprawienia lub do udzielania wyjaśnień w terminie przez siebie 

wskazanym, chyba że mimo ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia 

wyjaśnień oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie 

postępowania. 

7. Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia dokumentów wskazanych powyżej na 

wezwanie zamawiającego, jeżeli zamawiający posiada aktualne oświadczenia lub 

dokumenty dotyczące tego wykonawcy potwierdzające brak podstaw wykluczenia 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 tym celu zaleca się, aby wykonawca na wezwanie zamawiającego 

przesłane w trybie art. 26 ust. 2 ustawy zamiast złożyć wymagane dokumenty wskazał, w 

jakim konkretnie postępowaniu złożył dokumenty będące w posiadaniu zamawiającego 

lub w jaki sposób są one dostępne dla zamawiającego - w celu umożliwienia ich 

identyfikacji. 

8. Dokumenty wskazane w pkt. 1-3 powinny być aktualne na dzień ich złożenia. 

9. Dokumenty sporządzone w języku obcym należy składać wraz z tłumaczeniem na język 

polski. 

10. Oświadczenie wskazane w pkt. 1 składa się w formie oryginału. 

11. Dokumenty wskazane w pkt. 2-3 składa się w formie oryginału lub kserokopii za zgodność 

z oryginałem. 

12.  Wykonawcy, którzy nie wykażą braku podstaw do wykluczenia zostaną wykluczeni z 

postępowania. 

13. Zamawiający nie żąda, aby wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części 

zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw 

wykluczenia z udziału w postepowaniu zamieszczał informację o podwykonawcach w 

oświadczeniu wstępnym.  

14. Dokumenty dotyczące grup kapitałowych (art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy ZPP). 

1) Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej 

informacji z otwarcia ofert (o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy), samodzielnie (bez 

odrębnego wezwania ze strony zamawiającego) przekaże zamawiającemu 

oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy 

kapitałowej z innymi wykonawcami składającymi oferty w danym postępowaniu (o 
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której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 PZP) – wg załącznika Nr 7 do SIWZ. Wraz ze 

złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z 

innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o 

udzielenie zamówienia. 

2) Jeżeli wykonawca nie złoży oświadczenia, o którym mowa powyżej, lub oświadczenie 

jest niekompletne, zawiera błędy lub budzi wskazane przez zamawiającego 

wątpliwości, zamawiający wezwie do jego złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub 

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

złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta wykonawcy 

podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. 

 

VII. Informacje o sposobie porozumienia się zamawiającego z wykonawcami oraz 

przekazywania Oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do 

porozumiewania się z wykonawcami. 

1. W niniejszym postępowaniu wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz 

informacje należy przekazywać za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu 

ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. z 2012 r. poz. 1529 oraz z 

2015 r. poz. 1830), osobiście, za pośrednictwem posłańca, faksu lub przy użyciu środków 

komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu 

usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2013 r. poz. 1422, z 2015 r. poz. 1844 oraz z 2016 r. 

poz. 147 i 615). Z zastrzeżeniem, że jeżeli przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych 

innych ustaw lub rozporządzeń wykonawczych wymagają szczególnej formy dla danego 

dokumentu, wykonawca musi zastosować tą formę. Jeżeli zamawiający lub wykonawca 

przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje za pośrednictwem 

faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 

lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej 

strony niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. 

2. Oferty należy składać pod rygorem nieważności w formie pisemnej. 

3. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje należy przekazywać  

do zamawiającego: 

  -  za pomocą faksu na nr 82 566-11-02 

  -  drogą elektroniczną na e-mail: gzodorohusk@data.pl 

  - pisemnie na adres: Gminny Zakład Obsługi Sp. z o.o., Kolonia Okopy 49,                

22-175 Dorohusk. 

4. Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazywane  przez  

wykonawcę  powinny być  podpisane przez osobę upoważnioną  do występowania w imieniu 

wykonawcy  albo przez osobę umocowaną  przez osobę uprawnioną, w przypadku osób 

fizycznych przez wykonawcę albo przez osobę  umocowaną przez wykonawcę. W przypadku 

https://sip.lex.pl/#/dokument/16979921
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wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oświadczenia, wnioski, 

zawiadomienia oraz informacje powinny być podpisane przez pełnomocnika. 

5. Zamawiający udzieli wyjaśnień dotyczących treści specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia niezwłocznie, jednak nie później niż 2 dni przed upływem terminu składania ofert, 

pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia 

wpłynie do zamawiającego nie później niż do końca dnia  w którym upływa połowa 

wyznaczonego terminu składnia ofert. 

6.  Osobą upoważnionym do kontaktowania się z Wykonawcami jest Zbigniew Wierzbicki. 

7. Adres strony internetowej, na której zamieszczone jest ogłoszenie o zamówieniu oraz 

specyfikacja istotnych warunków zamówienia a także wszystkie inne niezbędne dokumenty: 

http://www.gzodorohusk.idsl.pl/                                        

         

VIII.  Wymagania dotyczące wadium 

1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium. Składający ofertę Wykonawca winien  wnieść 

wadium przed upływem terminu składania ofert w wysokości 20.000,00 zł (słownie: 

dwadzieścia tysięcy złotych). 

2. Wadium może być wnoszone w następujących formach: 

a) pieniądzu, 

b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-

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

c) gwarancjach bankowych, 

d) gwarancjach ubezpieczeniowych; 

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

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

U. 2014 poz. 1804 ze zm.) 

3. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na konto Zamawiającego:              

BS Leśniowice O/Dorohusk 15 8195 0009 2002 0030 0041 0002. Jako tytuł wpłaty 

należy wpisać Wadium- „Przebudowa układu technologicznego Stacji Uzdatniania Wody 

wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w miejscowości Dorohusk” 

4. Za termin wniesienia wadium przyjmuje się datę uznania rachunku Zamawiającego. 

5. Wadium zostanie zwrócone lub zatrzymane zgodnie z art. 46 ustawy Prawo zamówień 

publicznych. 

6. W przypadku wniesienia wadium w formie gwarancji lub poręczenia dokument 

zabezpieczenia należy złożyć przed upływem terminu składania ofert w siedzibie 

Zamawiającego. 
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7. Wadium wniesione w formie gwarancji ubezpieczeniowej lub bankowej będzie 

akceptowane  pod warunkiem, że jest zgodne z Prawem Zamówień Publicznych, a w 

szczególności: 

a) gwarancja będzie zawierała wszystkie przypadki utraty wadium przez wykonawcę 

określone w art. 46. ust. 4a i ust. 5 Prawa Zamówień Publicznych 

b) okres ważności gwarancji będzie nie krótszy niż okres związania ofertą określony w 

specyfikacji istotnych warunków zamówienia 

8. Wadium wniesione w formie poręczenia bankowego, poręczenia spółdzielczej kasy  

oszczędnościowo - kredytowej lub poręczenia udzielanego przez podmiot, o którym mowa 

w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji 

Rozwoju Przedsiębiorczości  będzie akceptowane pod warunkiem, że jest zgodne z 

Prawem Zamówień Publicznych, a w szczególności: 

a) poręczenie będzie zawierało wszystkie przypadki utraty wadium przez wykonawcę 

określone w art. 46 ust. 4a i ust. 5 Prawa Zamówień Publicznych, 

b) poręczenie będzie zawierało określony datą termin odpowiedzialności, nie krótszy niż 

okres związania ofertą określony w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

IX.  Termin związania ofertą  

Każdy wykonawca będzie związany swoją ofertą  30 dni od upływu terminu składania ofert.  

X. Opis sposobu przygotowania ofert. 

1. Ofertę należy napisać pismem czytelnym w języku polskim. Dokumenty składające się 

na ofertę sporządzone w języku obcym winny być składane wraz  z tłumaczeniem na język   

polski. 

2. Ofertę należy sporządzić zgodnie z wymaganiami umieszczonymi w specyfikacji oraz 

dołączyć wszystkie wymagane dokumenty i oświadczenia. 

3. Każdy wykonawca może złożyć w niniejszym postępowaniu tylko jedną ofertę. 

4. Ofertę należy złożyć w trwale zamkniętej kopercie. Koperta powinna być zaadresowana 

na adres wskazany w dziele I SIWZ. 

5. UWAGA: Wykonawcy zobowiązani są wraz z ofertą złożyć następujące dokumenty oraz 

oświadczenia:  

1) Oświadczenia wstępne według zał. nr 2 i 3 do SIWZ, a w przypadku powoływania się 

wykonawcy na zasoby podmiotów trzecich również oświadczenie podmiotu trzeciego, 

w którym zobowiązuje się on do oddania wykonawcy do dyspozycji niezbędnych 

zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. 
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2) Formularz ofertowy (wg zał. nr 1 do SIWZ) wraz z kosztorysami ofertowymi opartymi 

na załączonych do SIWZ przedmiarach robót.  

3) Pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu albo do reprezentowania w 

postępowaniu i zawarcia umowy, w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających 

się o udzielenie zamówienia zgodnie z art. 23 ustawy Prawo zamówień publicznych 

(dotyczy również wspólników spółki cywilnej) w formie oryginału lub kopii 

poświadczonej w drodze czynności notarialnej w rozumieniu ustawy z dnia 14 lutego 

1991 r. Prawo o notariacie (Dz. U. z 2014 r.poz.164 z późn.zm). 

4) Pełnomocnictwo do występowania w imieniu wykonawcy, w przypadku, gdy dokumenty 

składające się na ofertę podpisuje osoba, której umocowanie do reprezentowania 

wykonawcy nie będzie wynikać z dokumentów załączonych do oferty, w formie 

oryginału lub kopii poświadczonej w drodze czynności notarialnej w rozumieniu 

ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. Prawo o notariacie (Dz. U. z 2014 r.poz.164 z 

późn.zm). 

5) W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia 

dokumenty i oświadczenia składające się na ofertę powinny być podpisane przez 

pełnomocnika.  

6. W przypadku gdyby oferta, oświadczenia lub dokumenty zawierały informacje stanowiące 

tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, 

Wykonawca  powinien w sposób nie budzący wątpliwości zastrzec, że nie mogą być one 

udostępnione oraz wykazywać, że zastrzeżone informacje stanowiące tajemnice przedsiębiorstwa. 

Informacje te powinny być umieszczone w osobnym wewnętrznym opakowaniu, trwale ze 

sobą połączone i ponumerowane. Nie mogą stanowić tajemnicy przedsiębiorstwa informacje 

podane do wiadomości podczas otwarcia ofert.  

7. Oferta wraz z oświadczeniami i dokumentami należy umieścić w zamkniętym opakowaniu, 

 uniemożliwiającym odczytanie jego zawartości bez uszkodzenia tego opakowania. 

Opakowanie  powinno być oznaczone: nazwa (firmy), adres Wykonawcy, zaadresowane 

następująco: 

 

GZO Sp. z o.o., z/s Kolonia Okopy 49, 22-175 Dorohusk 

OFERTA PRZETARGOWA w postępowaniu pn. „Przebudowa układu technologicznego 

Stacji Uzdatniania Wody wraz  z niezbędną infrastrukturą techniczną w miejscowości 

Dorohusk” 

„Nie otwierać przed dniem 20.08.2018r., godz. 11:15” 

 

8. Konsekwencje nieprawidłowego zaadresowania oferty będą obciążały wykonawcę (w tym 

konsekwencje zapoznania się z treścią oferty przed upływem terminu składania ofert w sytuacji, 

gdy na skutek braku oznaczenia koperty zostanie ona rozpieczętowana i pracownicy 

zamawiającego zapoznają się z jej treścią nie wiedząc o tym, że jest to ofert złożona w 

postępowaniu przetargowym).  
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9. Przed upływem terminu składania ofert, Wykonawca może wprowadzić zmiany do złożonej 

oferty lub wycofać ofertę. Oświadczenia o wprowadzonych zmianach lub wycofaniu oferty 

powinny być doręczone Zamawiającemu na piśmie pod rygorem nieważności przed upływem 

terminu składania ofert. Oświadczenia powinny być opakowane  tak, jak oferta, a opakowanie 

powinno zawierać odpowiednio dodatkowe oznaczenie wyrazem: „ZMIANA” lub 

„WYCOFANIE”. 

 

XI. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert. 

1.  Oferty należy składać w Gminny Zakład Obsługi Sp. z o.o., Kolonia Okopy 49, 22-175 

Dorohusk 

2 W postępowaniu wezmą udział tylko te oferty , które wpłyną do Zamawiającego  do dnia 

20.08.2018r. do godz. 11:00 na adres wskazany w pkt 1. Decydujące znaczenie  dla oceny 

zachowania  powyższego terminu  ma data i godzina wpływu  oferty na adres wskazany w pkt 1, a 

nie data jej wysłania przesyłką pocztową czy  kurierską .  

3  Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w pokoju Prezesa Zarządu dnia 20.08.2018 

r. o godz.  11:15. 

XII. Opis sposobu obliczania ceny 

1. Cena oferty jest ceną ryczałtową stanowiącą wynik kalkulacji własnej Wykonawcy we 

wszystkich branżach dokonanej na podstawie dokumentacji przetargowej oraz 

pomocniczo na przedmiarach robót. W cenie należy uwzględnić wszystkie koszty 

narzutów oraz wszystkie koszty niezbędne do wykonania przedmiotu umowy.  

2. Obliczenia należy dokonać z dokładnością do pełnych groszy (z dokładnością do dwóch 

miejsc po przecinku zarówno przy kwotach netto jak i brutto) przy czym końcówki 

poniżej 0,5 grosza pomija się, a końcówki 0,5 grosza i wyższe zaokrągla się do 1 

grosza). 

3. Zamawiający poprawi oczywiste omyłki pisarskie i oczywiste omyłki rachunkowe w 

treści oferty z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek w 

następujący sposób: 

a.  w przypadku sumowania cen na poszczególne części zamówienia – jeżeli obliczona 

cena nie odpowiada sumie cen za części zamówienia, Zamawiający przyjmie, że 

prawidłowo podano ceny za części zamówienia; 

b. w przypadku rozbieżności pomiędzy ceną brutto oferty podaną liczbą a podaną 

słownie Zamawiający przyjmie, że prawidłowo podano ten zapis, który odpowiada 

właściwemu obliczeniu ceny 

-  niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona. 
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XIII. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty 

wraz z podaniem znaczenia  tych kryteriów  oraz sposobu oceny ofert. 

1.  Kryteriami oceny ofert są: 

1.1. Oferowana cena – 60% 

W powyższym kryterium oceniana będzie cena brutto oferty. Maksymalną ilość punktów 

otrzyma wykonawca, który zaproponuje najniższą cenę, pozostali będą oceniani według 

następującego wzoru :  

  Najniższa cena z ofert niepodlegających odrzuceniu 

PC=  ------------------------------          x 60 

  Cena badanej oferty 

 

gdzie: PC  – ilość punktów, jaką dana oferta otrzyma za cenę oferty brutto 

1.2. Okres gwarancji – 20% 

W powyższym kryterium oceniany będzie okres gwarancji zaoferowany przez Wykonawcę w 

miesiącach, przy czym minimalny okres gwarancji wynosi 36 mc zaś maksymalny 60 mc. 

Oferty będą oceniane według następującego wzoru:  

  Ilość miesięcy gwarancji z badanej oferty 

PG=  ------------------------------          x 20 

  Największa ilość miesięcy 

 

gdzie: PG  – ilość punktów, jaką dana oferta otrzyma w kryterium gwarancja. 

Oferty z gwarancją krótszą od minimalnej, dłuższą od maksymalnej lub bez podania okresu 

gwarancji zostaną odrzucone.  

1.3.Wysokość kary umownej w zakresie zwłoki w wykonaniu przedmiotu umowy– 20% 

W powyższym kryterium oceniane będzie wysokość kar umownych za zwłokę w wykonaniu 

przedmiotu umowy. Kary będą liczone w % (podanych w ofercie wykonawcy) liczonych za 

każdy dzień zwłoki od kwoty wynagrodzenia brutto wykonawcy. Wykonawca może 

zaoferować wysokość kar umownych w przedziale 0,5% do 2%. 

Oferty będą oceniane według następującego wzoru:  

  Procent kary badanej oferty 

PK=  ------------------------------          x 20 

  Maksymalny procent kary 

 

gdzie: PK  – ilość punktów, jaką dana oferta otrzyma w kryterium kary umowne. 
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Oferty z karą mniejszą niż minimalna, większą od maksymalnej lub bez podania wysokości 

kary zostaną odrzucone.  

1.4. Łączna ilość punktów otrzymanych przez wykonawcę będzie sumą iloczynów punktów 

przyznanych w poszczególnych kryteriach i wag danego kryterium. 

PO = PC + PG + PK 

Gdzie  

PO – suma punktów przyznanych danej ofercie 

PC – punkty w kryterium Cena 

PG – punkty w kryterium Gwarancja 

PK – punkty w kryterium Kary umowne 

3. Zamawiający wybierze ofertę, która uzyska największą liczbę punktów. 

  XIV.  Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w 

celu zawarcia umowy  w sprawie  zamówienia publicznego. 

    1. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana zobowiązany jest przed podpisaniem umowy: 

-  przedłożyć dowód osobisty - w przypadku gdy wykonawcą jest osoba fizyczna  

-  wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy  

- przedłożyć oświadczenie o zatrudnieniu osób na podstawie umowy o pracę, zgodnie z 

wymogiem opisanym w dziale III pkt. 5 niniejszej SIWZ, 

2.  Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana zobowiązany jest podpisać umowę w miejscu 

wskazanym przez Zamawiającego, zgodną ze specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia 

wraz z załącznikami oraz złożoną ofertą , w terminie wyznaczonym przez  Zamawiającego. Osoby 

podpisujące umowę powinny posiadać ze sobą dokument potwierdzający ich umocowanie do 

podpisania umowy o ile umocowanie to nie będzie wynikać z dokumentów załączonych do oferty. 

3. Gdy Wykonawca nie dostarczy dokumentów, o których mowa w pkt. 2 Zamawiający uzna, że 

Wykonawca nie dopełnił formalności do zawarcia umowy w związku z czym zawarcie umowy 

stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. Zamawiający zastosuje 

wówczas tryb określony w art. 24aa ust. 2 Pzp oraz zatrzyma wadium zgodnie z art. 46 ust. 5 pkt 3 

Pzp. 

      XV. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy 
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1. Zamawiający żąda wniesienia zabezpieczenia wykonania umowy. Zabezpieczenia należytego 

wykonania umowy w wysokości 10% ceny całkowitej brutto podanej w ofercie należy złożyć 

przed podpisaniem umowy w jednej z następujących postaci: 

-  pieniądzu; 

-  poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy 

oszczędnościowo kredytowej; z tym, że zobowiązanie kasy jest zawsze 

zobowiązaniem pieniężnym; 

-  gwarancjach bankowych; 

-  gwarancjach ubezpieczeniowych 

-  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. 2014 poz. 1804 ze zm.) 

2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wnoszone przelewem należy wpłacać na konto  

Zamawiającego: BS Leśniowice O/Dorohusk nr   15 8195 0009 2002 0030 0041 0002 tytułem 

„Zabezpieczenie wykonania umowy nr GZO 271.1.2018  pn. Przebudowa układu 

technologicznego Stacji Uzdatniania Wody wraz  z niezbędną infrastrukturą techniczną w 

miejscowości Dorohusk. 

3. W przypadku wnoszenia zabezpieczenia należytego wykonania umowy przelewem, za termin 

jego wniesienia przyjmuje się datę i godzinę uznania  rachunku Zamawiającego 

4. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wniesione w formie poręczenia bankowego, 

poręczenia spółdzielczej kasy oszczędnościowo- kredytowej, gwarancji bankowej, gwarancji 

ubezpieczeniowej lub poręczenia udzielanego przez podmiot, o którym mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 

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

będzie akceptowana pod warunkiem, że jest zgodne z Prawem Zamówień Publicznych oraz 

zawieraną umową, a w szczególności: 

1) 100% wartości zabezpieczenia należytego wykonania umowy będzie zawierało określony datą 

termin odpowiedzialności wykonawcy za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia, 

nie krótszy niż termin obejmujący okres przewidziany umową na odbiór końcowy przedmiotu 

umowy i okres 30 dni po odbiorze. 

2) 30% wartości zabezpieczenia należytego wykonania umowy pozostawione na zabezpieczenie 

roszczeń z tytułu rękojmi za wady będzie zawierało określony datą termin odpowiedzialności 

Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady, nie krótszy niż okres rękojmi i obejmujący dodatkowy 

okres 15 dni. 

UWAGA: 

Zamawiający przewiduje, że strony w umowie określą okres rękojmi za wady fizyczne 

równy okresowi udzielonej gwarancji. W przypadku zabezpieczenia należytego wykonania 
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umowy, kwota 30% zabezpieczenia zostanie zatrzymana na okres udzielonej gwarancji 

równej okresowi rękojmi za wady fizyczne. 

4. W przypadku wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie 

poręczenia bankowego, poręczenia spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, 

gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej lub poręczenia udzielanego przez 

podmiot, o którym mowa w art. 6b  ust. 5  pkt.2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o 

utworzeniu Polskiej Agencji  Rozwoju Przedsiębiorczości, dokument  zabezpieczenia 

należy złożyć w siedzibie zamawiającego, przed podpisaniem umowy. 

 XVI. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej 

umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, 

jeżeli zamawiający wymaga  od wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie  

zamówienia publicznego na takich warunkach                       

Wzór umowy stanowi załącznik nr 6 do niniejszej specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia. Przewidywane zmiany umowy zawarto we wzorze umowy stanowiącym 

integralną część SIWZ. 

XVII. Pozostałe informacje. 

1. Zamawiający nie zawiera umowy ramowej. 

2. Zamawiający nie przewiduje zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy. 

3. Zamawiający nie przewiduje ofert wariantowych. 

4. Zamawiający nie przewiduje rozliczeń w walutach obcych. 

5. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej. 

6. Sposób dokumentowania zatrudnienia osób na umowę o pracę, uprawnienia 

zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez wykonawcę wymagań dotyczących 

zatrudniania na umowę oraz sankcje z tytułu niespełnienia tych wymagań zawarte zostały 

we wzorze umowy stanowiącym integralną część SIWZ (załącznik Nr 6). 

7. Zamawiający nie zastrzega samodzielnego wykonania kluczowych części zamówienia. 

8. Wymogi dotyczące umów o podwykonawstwo zawarto we wzorze umowy stanowiącym 

integralną część SIWZ (załącznik Nr 6). 

XVIII. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku 

postępowania o udzielenie zamówienia 

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

zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia  przez Zamawiającego 

przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych przysługują środki 

ochrony prawnej, o których mowa w Dziale VI Rozdział 2 i 3 ustawy. 
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1. Odwołanie: 

1) 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. 

2) Odwołanie przysługuje wobec: określenia warunków udziału w postępowaniu, 

wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia; odrzucenia oferty 

odwołującego; opisu przedmiotu zamówienia; wyboru najkorzystniejszej oferty. 

3) 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. 

4) Odwołanie wnosi się do Prezesa  Krajowej Izby odwoławczej w formie pisemnej lub w 

postaci elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym   

weryfikowanym za pomocą  ważnego kwalifikowanego  certyfikatu lub równoważnego 

środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu. 

5) 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. 

6) 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. 

7) Odwołanie wobec czynności innych niż określone w ppkt. 1 i 2  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. 

8)  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 ppkt. 2.  

2. Skarga do sądu. 

1) Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania 

odwoławczego przysługuje skarga do sądu. 

2) Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania 

Zamawiającego. 

3) Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby  w  terminie 7 dni od dnia doręczenia  

orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie  jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w 
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placówce pocztowej  operatora  wyznaczonego w rozumieniu  ustawy z dnia  23 listopada  2012 

r.- Prawo pocztowe (Dz. U. 2012 poz. 1529) jest równoznaczne z jej wniesieniem. 

4) Skarga powinna czynić  zadość wymaganiom przewidzianym dla pisma procesowego oraz 

zawierać  oznaczenie zaskarżonego  orzeczenia, przytoczenie zarzutów, zwięzłe ich uzasadnienie, 

wskazanie dowodów, a także wniosek o uchylenie orzeczenia lub o zmianę orzeczenia  w całości 

lub w części. 

5) W postępowaniu toczącym się na skutek wniesienia skargi nie można  rozszerzyć żądania 

odwołania ani występować z nowymi żądaniami. 

XIX. Klauzula informacyjna z art. 13 RODO do zastosowania przez zamawiających w celu 

związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego  

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:  

 administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gminny Zakład Obsługi Sp. z o.o. w 

Dorohusku, z/s Kolonia Okopy 49,, 22-175 Dorohusk, gzodorohusk@data.pl 

 inspektorem ochrony danych osobowych w GZO Sp. z o.o. jest Pan Tomasz Rutkowski           

e-mail: tomasz.rutkowski@lokalneogniwo.pl 

 Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu 

związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego nr. GZO 271.1.2018

 pn. „Przebudowa układu technologicznego Stacji Uzdatniania Wody wraz z 

niezbędną infrastrukturą techniczną w miejscowości Dorohusk” w ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. 

 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 (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej 

„ustawa Pzp”;   

 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; 
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 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;   

 w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 

zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 

 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; 

 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.  

 

Załącznikami do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia są: 

 1 – formularz ofertowy 

2- oświadczenie wstępne o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 

3- oświadczenie wstępne o braku podstaw wykluczenia 

4 – wykaz osób 

5- wykaz robót 

6-  wzór umowy  

7 – oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej 


