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Bojszowy, 25.02.2020r. 

GPK/ZAG-OS/2020 

 

 

 

 

 

 

 

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 
 

  
dotycząca postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: 

 

Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Świerczyńcu wraz z przebudową oczyszczalni 

ścieków w Bojszowach 

Etap I – Kompleksowa realizacja w formule „zaprojektuj i wybuduj” 

zadania pn.: Przebudowa oczyszczalni ścieków w Bojszowach 

 

 

 
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone zgodnie z ustawą 

Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.) 

o wartości szacunkowej niższej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie 

art. 11 ust. 8 ustawy  

 

W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO 
 

 

 

 

 

 

 
Opracował:        Zatwierdził: 

 

…………………………………..    ………………………………… 

 

 

Zamawiający oczekuje, że Wykonawcy zapoznają się dokładnie z treścią niniejszej SIWZ. Wykonawca 

ponosi ryzyko niedostarczenia wszystkich wymaganych informacji i dokumentów, oraz przedłożenia 

oferty nieodpowiadającej wymaganiom określonym przez Zamawiającego. 
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I ZAMAWIAJĄCY 
 

Nazwa i adres Zamawiającego: 

Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.  

ul. Świętego Jana 52 

43-220 Bojszowy 

 

KRS: 0000131507 

NIP: 6462445538 

REGON: 276711342 

Telefon: 32 218 91 77 

 

Strona internetowa: http://www.gpkbojszowy.pl;  

e-mail: oczyszczalnia@gpk.net.pl 

 

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:  

 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. 

z siedzibą w Bojszowach przy ul. Świętego Jana 52, Inspektorem Ochrony Danych jest p. Magdalena 

Karkoszka. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych e-mail: iod@gpk.net.pl, tel. 32 2189177. 

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

z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie 

przetargu nieograniczonego; 

3. 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 Pzp.  

4. 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; 

5. 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;   

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

zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO; 

7. Posiada Pani/Pan: 

7.1 na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana 

dotyczących; 

7.2 na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;1 

7.3 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;2 

 
1 Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego 
załączników. 
2  Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania 

ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii 

Europejskiej lub państwa członkowskiego. 
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7.4 prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna 

Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy 

RODO. 

8. Nie przysługuje Pani/Panu: 

8.1 w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; 

8.2 prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 

8.3 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. 

8.4 W przypadku, gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 RODO 

wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, Zamawiający może żądać od osoby, 

której Dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu 

sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o 

udzielenie zamówienia publicznego; 

8.5 Wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO , nie ogranicza 

przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego; 

8.6 W przypadku, gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 RODO 

wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, Zamawiający może żądać od osoby, 

której Dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających w szczególności na 

celu sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postepowania o udzielenie 

zamówienia publicznego. 

 

II TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 
 

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu 

nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych 

na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2019 poz. 1843 ze zm.) 

w oparciu o art. 10 ust. 1 i art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych, z możliwością 

zastosowania, zgodnie z art. 24aa., tzw. procedury odwróconej. 

 

III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

1. Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa realizacja w formule „zaprojektuj i wybuduj” zadania 

pod nazwą: Przebudowa oczyszczalni ścieków w Bojszowach. 

 
 

Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych we 

wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 7 do SIWZ.  
 

2.  Wspólny Słownik Zamówień CPV: 

 

45100000-8 – Przygotowanie terenu pod budowę 

45200000-9 – Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub 

ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej 

45252127-4 – Roboty budowlane w zakresie oczyszczalni ścieków 

45252200-0 – Wyposażenie oczyszczalni ścieków 

45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne 

45311200-2 – Roboty w zakresie instalacji elektrycznych 

71320000-7 – Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania 
 

Szczegółowy zakres przedmiotu umowy został określony w Programie funkcjonalno-

https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/roboty-instalacyjne-wodnokanalizacyjne-i-sanitarne-7067
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użytkowym a także w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia wraz z pozostałymi 
załącznikami do SIWZ i obejmuje w szczególności: 
1) wykonanie inwentaryzacji obiektu i niezbędnych ekspertyz – przed przystąpieniem do realizacji 

zadania Wykonawca zweryfikuje na własny koszt dane wyjściowe do projektowania 

przedstawione przez Zamawiającego, 

2) sporządzenie projektów budowlanych w zakresie zgodnym z PFU, niezbędnym do uzyskania 

prawomocnej decyzji administracyjnej (zgłoszenia lub pozwolenia na budowę) z uzyskaniem 

wynikających z przepisów uzgodnień, opinii, pozwoleń oraz innych niezbędnych uzgodnień, 

3) sporządzenie projektów wykonawczych oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru 

robót, w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu mają służyć oraz zgodnie 

z obowiązującymi przepisami i normami, na podstawie której realizowany będzie pełen zakres 

robót budowlanych, niezbędnych dla użytkowania obiektów, zgodnie z ich przeznaczeniem, 

sporządzenie przedmiarów robót i kosztorysów inwestorskich, zgodnie z obowiązującymi 

przepisami, w formach, ilościach i zakresie określonym w PFU, 

4) wykonanie robót budowlanych na podstawie sporządzonych projektów i specyfikacji 

technicznych wykonania i odbioru robót; 

 

3. ZAKRES PRZEWIDYWANYCH PRAC 

Projektowana przebudowa oczyszczalni ścieków w Bojszowach obejmuje zaprojektowanie, a 

następnie zainstalowanie, w dwóch istniejących pomieszczeniach prasy odwadniającej, 

mechanicznego zagęszczacza osadu wraz z instalacjami towarzyszącymi oraz wykonanie 

podziemnego zbiornika osadu zagęszczonego wraz z rurociągiem doprowadzającym do niego osad 

zagęszczony po uprzednim demontażu instalacji istniejącej prasy osadowej. 

Inwestycja będzie prowadzona na terenie działek: 241404_2.0001.AR_5.384/57, 

241404_2.0001.AR_5.386/57 i 241404_2.0001.AR_5.388/57, które są własnością Inwestora, tj. 

Gminnego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. w Bojszowach. GPK Sp. z o.o.  

W ujęciu technicznym przebudowa oczyszczalni w Bojszowach obejmuje wykonanie typowych 

obiektów oraz instalację typowych maszyn i urządzeń na terenie istniejącej, funkcjonującej 

oczyszczalni ścieków komunalnych. Będą to następujące obiekty: 

• żelbetowy zbiornik osadu zagęszczonego o objętości czynnej Vcz = 40 m3 i całkowitej V = 56 m3 

wraz z mieszadłem zanurzalnym o mocy 1 kW, 

• rurociąg tłoczny osadu zagęszczonego wykonany z PE Dy 90 mm o długości około 30 m, 

• maszyny i urządzenia węzła mechanicznego zagęszczania osadu: 

− zbiornik pośredni (objętość 1 m3), 

− pompa śrubowa do podawania osadu surowego na instalację (wydajność regulowana od 2 m3/h do 

12 m3/h), 

− mieszacz osadu z roztworem roboczym polielektrolitu (statyczny), 

− zagęszczacz mechaniczny, śrubowo-bębnowego (wydajność 10 m3/h), 

− pompa śrubowa osadu zagęszczonego (wydajność regulowana od 1 m3/h do 6 m3/h), 

− instalacja do automatycznego przygotowywania roztworu polielektrolitu dostarczanego w postaci 

handlowej ciekłej i proszkowej,  

− pompa śrubowa do podawania roztworu polielektrolitu (wydajność regulowana od 0,2 m3/h do 

1 m3/h), 

− zespół odzysku z odcieków technologicznych wody płuczącej, 

− wymagane pomosty i wciągarki robocze do obsługi instalacji, 

− układ sterowania (oparty na sterowniku PLC). 
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• pompa zatapialna (wymiana w istniejącym zbiorniku osadu nadmiernego) o wydajności Q = 

12 m3/h i wysokości podnoszenia H = 6 m sł. H2O. 

 

Zakres przedmiotowego projektu i wynikający z niego zakres robót przedstawia się następująco: 

• Etap 1: wykonanie zbiornika osadu zagęszczonego wraz z mieszadłem i rurociągiem tłocznym 

osadu zagęszczonego (od pompy osadowej osadu zagęszczonego zabudowanej w pomieszczeniu 

po prasie odwadniającej). 

• Etap 2: rozbiórka istniejących maszyn, urządzeń, instalacji i elementów pomocniczych węzła 

mechanicznego odwadniania osadów, które rozlokowane są w pomieszczeniu magazynowania, 

roztwarzania i dozowania flokulantu oraz w pomieszczeniu prasy odwadniającej osad. 

• Etap 3: zabudowa nowych maszyn, urządzeń, instalacji i elementów pomocniczych węzła 

mechanicznego zagęszczania osadów w pomieszczeniach zwolnionych w wyniku rozbiórki 

opisanej powyżej. 

• Etap 4: uruchomienie nowej instalacji wraz z osiągnięciem zakładanych parametrów 

technologicznych oraz końcowe oddanie instalacji do użytku. 

 

4. Wykonawca będzie zobowiązany ponadto do: 

1) Urządzenia i oznakowania terenu budowy oraz odpowiedniego jego zabezpieczenia 

i zapewnienia odpowiednich zabezpieczeń bhp,  

2) Wykonania robót zabezpieczających i odtworzeniowych, zgodnie z projektem,  

3) Wykonania wszystkich robót towarzyszących, zgodnych z projektem i prawidłową technologią 

wykonywania robót,  

4) Wykonania ewentualnych przyłączeń wodociągowych i energetycznych dla potrzeb budowy 

oraz ponoszenia kosztów zużycia mediów,  

5) Poniesienia ewentualnych kosztów wyłączeń i włączeń energii elektrycznej,  

6) Wykonania i stosowania w praktyce zapisów projektu organizacji i technologii robót 

z  uwzględnieniem warunków bhp,  

7) Wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z uzgodnieniami z zarządcami sieci i uzbrojenia terenu,  

8) Jeżeli roboty będą wymagały zapewnienia nadzoru odpowiednich zarządców dróg lub sieci 

uzbrojenia terenu, lub wynikającego z innych uzgodnień, to wykonawca taki nadzór zapewni 

także w przypadku gdy będzie odpłatny,  

9) Wykonania niezbędnych badań, prób i pomiarów oraz wszystkich badań, prób i pomiarów 

na każde polecenie koordynatora zadania z ramienia Zamawiającego, w celu stwierdzenia 

prawidłowości wykonanych robót,  

10) W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia, w toku realizacji zadania, urządzeń 

lub też istniejących sieci uzbrojenia terenu - naprawienia ich i doprowadzenia do stanu 

pierwotnego na własny koszt,  

11) Zgłaszania do odbioru Zamawiającemu robót ulegających zakryciu lub zanikających,  

12) Wykonania badań, prób i rozruchu, jak również do dokonania odkrywek w przypadku 

nie zgłoszenia do odbioru robót ulegających zakryciu lub zanikających,  

13) Zapewnienia na budowie uprawnionego nadzoru i dozoru, a także właściwych warunków 

bezpieczeństwa i higieny pracy,  

14) Usuwania, na bieżąco, z terenu budowy, zbędnych materiałów, odpadów i śmieci,  

15) Uporządkowania terenu budowy po zakończeniu robót i przekazania go Zamawiającemu 

najpóźniej do dnia odbioru końcowego,  

16) Przywrócenia terenu po wykonywanych robotach przynajmniej do stanu pierwotnego (chyba, 

że z uzgodnień szczególnych wynika większy zakres odtworzenia).  

17) Przedsięwzięcia wszelkich środków ostrożności niezbędnych dla zachowania materiałów 

i części uzyskanych z rozbiórki. Wybrane materiały stanowią własność Zamawiającego. 

Niezależnie od celu, w jakim Zamawiający zamierza użyć rzeczone materiały i części, 
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do których zastrzega on sobie prawo własności, wszelkie koszty poniesione na transport 

i składowanie w miejscu wskazanym przez Zamawiającego będą pokryte przez Wykonawcę.  

19) Dokonania uzgodnień, uzyskania wszelkich opinii niezbędnych do wykonania przedmiotu 

umowy i przekazania go do użytku,  

20) Wykonania innych prac, niezbędnych dla prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia. 

 

5. Warunki płatności: wynagrodzenie ma charakter ryczałtowy i będzie płatne częściowo, zgodnie z 

zapisami wzoru umowy –  załącznik 7 do SIWZ, w terminie 30 dni od daty otrzymania faktury.  

6. Wykonawca, któremu zostanie udzielone zamówienie, udzieli Zamawiającemu gwarancji 

wynoszącej minimum 48 miesięcy licząc od daty podpisania protokołu odbioru końcowego, 

a maksymalnie na okres 72 miesięcy, zgodnie z oświadczeniem zawartym w formularzu oferty – 

załącznik nr 1 do SIWZ. Okres udzielonej gwarancji stanowi jedno z kryteriów oceny ofert i będzie 

uwzględniony podczas oceny ofert na zasadach określonych w rozdziale XIV SIWZ.  

7. Pozostałe warunki: 

1) Wykonawcy w celu prawidłowego przygotowania oferty umożliwia się przeprowadzenie wizji 

w terenie. 

2) Wykonawca jest zobowiązany do stałej współpracy z Zamawiającym w celu prawidłowego 

i bezkonfliktowego zrealizowania przedsięwzięcia, w tym na płaszczyźnie koordynacji robót 

poszczególnych branż. 

3) W trakcie projektowania Wykonawca musi przedstawiać projektowane materiały do akceptacji 

Zamawiającemu.  

4) W trakcie robót Wykonawca zobowiązany będzie przedstawić materiały do akceptacji 

koordynatorowi z ramienia Zamawiającego na co najmniej 10 dni przed ich zastosowaniem lub 

wbudowaniem. 

5) Niedopuszczalne jest składowanie materiałów budowlanych, sprzętu oraz inne korzystanie 

z działek prywatnych bez uprzedniego uzgodnienia z właścicielami nieruchomości warunków 

wejścia w teren prywatny. 

6) W terminie do 7 dni od podpisania umowy Wykonawca dostarczy kalkulację kosztów na kwotę 

ofertową, obejmującą odrębnie koszty wykonania dokumentacji projektowej oraz koszty 

wykonania robót budowlanych. 

7) Szczegółowy zakres robót zostanie ujęty w harmonogramie rzeczowo-finansowym 

opracowanym na podstawie programu funkcjonalno-użytkowego, kalkulacji kosztów oraz 

wytycznych Zamawiającego i będzie stanowił załącznik do umowy. Wykonawca przedstawi 

Zamawiającemu harmonogram do akceptacji w ciągu 14 dni od daty podpisania umowy. 

W uzasadnionych przypadkach Wykonawca w trakcie wykonywania robót jest zobowiązany 

aktualizować harmonogram na żądanie Zamawiającego w terminie 3 dni i przedstawiać go 

Zamawiającemu do akceptacji. Aktualizacja harmonogramu nie wymaga zmiany postanowień 

umowy w formie aneksu. 

8. Rozwiązania równoważne: 

1) Jeżeli w programie funkcjonalno-użytkowym, specyfikacji istotnych warunków zamówienia 

lub załącznikach do SIWZ użyte są znaki towarowe, patenty lub pochodzenie, źródło lub 

szczególny proces, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego 

producenta lub wykonawcę, należy je traktować jako wskazane przykładowo. Ilekroć mowa jest 

o „produkcie, materiale czy systemie typu lub np…” należy przez to rozumieć produkt, materiał 

czy system (typ, np.:..) taki jak zaproponowany lub inny o standardzie i parametrach 

technicznych nie gorszych niż zaproponowany. Zamawiający dopuszcza składanie ofert z 

rozwiązaniami równoważnymi, o ile zapewnią zgodność realizacji przedmiotu zamówienia 

z załączoną dokumentacją i zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od 

założonych w dokumentacji oraz będą zgodne pod względem: gabarytów i konstrukcji 

(wielkość, rodzaj, właściwości fizyczne, liczba elementów składowych), charakteru 

użytkowego (tożsamość funkcji), charakterystyki materiałowej (rodzaj i jakość materiałów), 

parametrów technicznych (wytrzymałość, trwałość, dane techniczne, dane hydrauliczne, 
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charakterystyki liniowe, konstrukcja), parametrów bezpieczeństwa użytkowania, standardów 

emisyjnych. 

2) Wszystkie użyte znaki handlowe, towarowe, przywołania patentów, nazwy modeli, numery 

katalogowe służą jedynie do określenia cech technicznych i jakościowych materiałów, a nie są 

wskazaniem na producenta. Użyte wszelkie nazwy handlowe w opisie przedmiotu zamówienia 

Zamawiający traktuje jako informację uściślającą, która została użyta wyłącznie w celu 

przybliżenia potrzeb Zamawiającego. Dopuszcza się użycie do realizacji zamówienia 

produktów równoważnych, w stosunku do ich jakości, docelowego przeznaczenia i spełnianych 

funkcji i walorów użytkowych. Przez jakość należy rozumieć zapewnienie minimalnych 

parametrów produktu wskazanego w SIWZ, umowie, załącznikach, programie funkcjonalno-

użytkowym.  

3) Zgodnie z art. 30 ust. 4 ustawy Pzp, w przypadku odniesienia w dokumentacji przetargowej 

do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów 

referencji technicznych, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy Pzp, Zamawiający 

dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym, w tym dokumenty równoważne. 

4) Zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy Pzp Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne 

opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego 

dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. 

 

9. Obowiązek zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób na podstawie umowy o pracę:  

1) Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę 

lub podwykonawcę wszystkich osób wykonujących prace fizyczne pod kierownictwem 

kierownika budowy lub Wykonawcy, w tym operatorów sprzętu w trakcie realizacji 

zamówienia, tj. czynności w trakcie robót określonych w rozdz. III ust. 3 i 4 SIWZ. Powyższy 

wymóg nie dotyczy osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, w zakresie w 

jakim będą wykonywać osobiście usługi lub roboty na rzecz Wykonawcy. 

2) Wykonawca jest zobowiązany zawrzeć w umowie o podwykonawstwo stosowne zapisy 

zobowiązujące podwykonawców do zatrudnienia na umowę o pracę wszystkich osób 

wykonujących wskazane wyżej czynności. 

3) 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 powyżej 

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. 

4) Szczegółowe zasady dokumentowania zatrudnienia na podstawie umowy o pracę oraz 

kontrolowanie tego obowiązku przez Zamawiającego zawarto we wzorze umowy stanowiącym 

załącznik nr 7 do SIWZ. 

10. Stosownie do art. 29 ust. 5 ustawy Pzp w trakcie projektowania należy uwzględnić wymagania w 

zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych.  

 

W związku z ubieganiem się o pozyskanie dofinansowania w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, przewiduje się konieczność oznakowania 

dokumentacji, korespondencji oraz dostosowania procedur odbiorowych do wymogów instytucji 

dofinansowującej. 

 

IV TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 
 

Od dnia podpisania umowy - do 31.12.2020r. 

 

V WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ PODSTAWY WYKLUCZENIA, 
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O KTÓRYCH MOWA W art. 24 ust. 5 Pzp 
 

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału 

w postępowaniu wymienione w art. 22 ust. 1b pkt 3) ustawy Prawo zamówień publicznych, dotyczące 

zdolności technicznej i zawodowej, tj. wykażą: 

1)  Wykonanie w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres 

prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie minimum 1 projektu budowlanego 

budowy, przebudowy lub remontu oczyszczalni ścieków; 

2) Wykonanie w ciągu ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres 

prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie minimum 2 robót budowlanych 

polegających na budowie, przebudowie lub remoncie oczyszczalni ścieków o wartości tych 

robót minimum 300 000 zł łącznie. 
 

3) Dysponowanie osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tj. minimum: 

a) jedną osobą, która pełnić będzie funkcję projektanta, posiadającą wymagane przepisami 

odpowiednie uprawnienia budowlane; 
 

b) jedną osobą, która pełnić będzie funkcję kierownika budowy, posiadającą uprawnienia 

budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności 

konstrukcyjno-budowlanej. 

 

c) jedną osobą, która pełnić będzie funkcję kierownika robót wodno-kanalizacyjnych 

posiadającym uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności 

instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń gazowych, wodociągowych 

i kanalizacyjnych 

 

UWAGI:  

1. Projekt budowlany należy rozumieć w pojęciu ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane 

(Dz. U. z 2019 poz. 1186 ze zm.) zatwierdzony decyzją o pozwoleniu na budowę lub dla którego 

pozyskano informację o niewniesieniu sprzeciwu wobec zgłoszenia robót budowlanych. 

2. Projektant i kierownik budowy powinni posiadać uprawnienia budowlane bez ograniczeń 

zgodnie z ustawą z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane oraz Rozporządzeniem Ministra 

Infrastruktury i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do 

wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (tekst  jedn. Dz. U z 2019 

r. poz. 831) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na 

podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, umożliwiające projektowanie / kierowanie 

robotami objętymi przedmiotem zamówienia.  

3. Zgodnie z art. 12a ustawy Prawo budowlane samodzielne  funkcje techniczne w budownictwie, 

określone w art. 12 ust. 1 ustawy mogą również wykonywać osoby, których odpowiednie 

kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych. 

Regulację odrębną stanowią przepisy ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania 

kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. 2020 

poz. 220). 

4. Wykonawca może posługiwać się doświadczeniem uzyskanym w ramach realizacji zamówienia 

przez konsorcjum, którego był członkiem, wyłącznie w zakresie faktycznie przez niego 

wykonanym.  

5. Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów w odniesieniu do warunków 

dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, jeśli podmioty te 

zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. 

Doświadczenie projektanta oraz doświadczenie kierownika budowy stanowią jedne z kryteriów 

oceny ofert, zgodnie z rozdz. XIV SIWZ. 
 

2.  Podstawy wykluczenia Wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 
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1) Wykonawca podlega wykluczeniu z postępowania w przypadku wystąpienia przesłanek 

wskazanych w art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

2) Zamawiając wykluczy z postępowania również Wykonawcę w przypadku wystąpienia 

przesłanek wskazanych w art. 24 ust. 5 pkt 1 i 8 ustawy Pzp, 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 (tekst jednolity Dz. U. 2019, poz. 

243 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 (tekst jednolity Dz. U. 2019, poz. 498 z późn. zm.), 

b) 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 ust. 1 pkt 15 ustawy 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. 

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

lub ust. 5 pkt 1 i 8, może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki 

są wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie 

szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie 

pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu 

faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków 

technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym 

przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu 

Wykonawcy. Przepisu zdania pierwszego nie stosuje się, jeżeli wobec Wykonawcy, będącego 

podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się 

o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego 

zakazu. Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli Zamawiający, uwzględniając wagę 

i szczególne okoliczności czynu Wykonawcy, uzna za wystarczające dowody, o których mowa 

powyżej. 
 

VI WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIENIE 

WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAK PODSTAW WYKLUCZENIA 
 

Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają złożyć Wykonawcy, w tym oświadczenia 

i dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw 

wykluczenia. 

 

1.  Wykonawcy zobowiązani są wraz z ofertą złożyć następujące oświadczenia i dokumenty: 

1) Formularz oferty – załącznik nr 1; 

2) Pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu, jeżeli oferta będzie podpisana przez 

osobę(y) upoważnioną(e) lub w przypadku występowania podmiotów wspólnie w trybie art. 23 

ustawy Prawo zamówień publicznych; 

3) Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu – załącznik nr 3; 

4) Oświadczenie o braku podstaw wykluczenia – załącznik nr 2. 

2. Na wezwanie Zamawiającego, Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona, 

zobowiązany jest złożyć w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, nie krótszym niż 5 dni, 

następujące oświadczenia i dokumenty aktualne na dzień ich złożenia: 
 

W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 
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1) Wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również 

wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres 

prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, 

przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane 

– wg załącznika nr 5A oraz załączeniem: 

2) Dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy 

czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez 

podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub 

ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny 

o obiektywnym  charakterze  wykonawca  nie jest  w stanie  uzyskać tych dokumentów – 

oświadczenie  Wykonawcy. W przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal 

wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie 

powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, 

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

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

okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz 

których roboty te zostały wykonane – wg załącznika nr 5B do SIWZ, z załączeniem: 

4) 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. 

5) Wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego 

odpowiedzialnych za świadczenie usług i 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 – wg załącznika nr 6 do SIWZ. 
 

UWAGA: 

Jeżeli w dokumentach składanych w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału 

w postępowaniu, kwoty będą wyrażane w walucie obcej, kwoty te zostaną przeliczone na PLN wg 

średniego kursu PLN w stosunku do walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski (Tabela 

A kursów średnich walut obcych) w dniu zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień 

Publicznych. 
 

W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia: 

6) zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca 

nie zalega z opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem 

terminu składania ofert, lub inny dokument potwierdzający, 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, 

7) zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń 

Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo inny dokument 

potwierdzający, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne 

lub zdrowotne, wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania 

ofert, lub inny dokument potwierdzający, 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. 
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3. Do oferty nie należy dołączać dokumentów wskazanych w pkt 2 ppkt 1) – 7). Dokumenty te składa 

się na wezwanie Zamawiającego na zasadach określonych w przepisach art. 26 ustawy Prawo 

zamówień publicznych. 

4. Zgodnie z art. 24aa Zamawiający może najpierw dokonać oceny ofert, a następnie zbadać, czy 

Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz 

spełnia warunki udziału w postępowaniu. 

5. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia z przesłanki wskazanej w art. 24 ust. 5 pkt 1, 

Zamawiający skorzysta z dokumentów znajdujących się w ogólnie dostępnych bazach danych i 

pozyska bezpłatne dokumenty w postaci elektronicznej (informacja z Krajowego Rejestru 

Sądowego, informacja z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej). 

6. Jeżeli Wykonawca nie złoży wymaganych oświadczeń lub dokumentów określonych w pkt 1 (do 

oferty) lub w pkt 2 (na wezwanie Zamawiającego) 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. Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie 

zamówienia, Zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać Wykonawców do złożenia 

wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlegają 

wykluczeniu i spełniają warunki udziału w postępowaniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy 

do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia 

aktualnych oświadczeń lub dokumentów. 

8. Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających 

spełnianie warunków udziału w postępowaniu i brak podstaw wykluczenia z postępowania, jeżeli 

Zamawiający posiada aktualne oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego Wykonawcy lub może 

je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów 

publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów 

realizujących zadania publiczne (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 700 z późn. zm.). W tym celu 

zaleca się, aby Wykonawca na wezwanie Zamawiającego, przesłane w trybie art. 26 ust. 2 ustawy 

Pzp, 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. 

9. Oświadczenia i dokumenty wskazane w pkt 1 i 2 powinny być aktualne na dzień ich złożenia. 

10. Oświadczenia dotyczące Wykonawcy i innych podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji 

polega wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp oraz dotyczące 

podwykonawców, składane są w oryginale.  

11. Dokumenty inne niż oświadczenia, składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z 

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

na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się o 

udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z 

nich dotyczą.  

12. Pełnomocnictwo składa się w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem 

przez notariusza. 

13. Oferta Wykonawcy posiadającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej: 

Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 

zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 2 ppkt 6) i 7) składa dokument lub dokumenty 

wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające 

że 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. Dokumenty te powinny być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem 
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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 w/w 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. 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. 

14. Oferta podmiotów występujących wspólnie: 

1) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia (np. w formie spółki cywilnej, 

konsorcjum, porozumienia zawartego między podmiotami). Wykonawcy występujący wspólnie 

muszą ustanowić pełnomocnika (lidera) do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia 

publicznego. Pełnomocnictwo należy dołączyć do oferty. Treść pełnomocnictwa powinna 

dokładnie określać zakres umocowania. Wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane 

będą wyłącznie z pełnomocnikiem (liderem). 

2) Jeżeli Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia, dla spełnienia warunków, o 

których mowa w rozdz. V ust. 1 pkt 1) – 3) SIWZ, dopuszcza się aby Wykonawcy spełniali te 

warunki łącznie. 

3) Jeżeli oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zostanie 

wybrana, Zamawiający będzie żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia 

publicznego, umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. 

4) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenia, o 

których mowa w pkt 1 ppkt 3) i 4) (wg załącznika 2 i 3 do SIWZ) składa odrębnie każdy z 

Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te mają potwierdzać 

spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w 

którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz 

brak podstaw wykluczenia. 

5) Na wezwanie Zamawiającego, każdy z Wykonawców składających wspólną ofertę składa 

osobno dokumenty wymienione w pkt 2 ppkt 6) i 7). 

15. Udział podmiotów trzecich: 

1) Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu w 

stosownych sytuacjach polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych 

podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.  

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

wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich 

zasoby, warunków udziału w postępowaniu, zamieszcza informacje o tych podmiotach w 

oświadczeniach, wg załącznika 2 i 3 do SIWZ. 

3) Wykonawca, który polega na zdolnościach innych podmiotów, musi udowodnić 

Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych 

podmiotów, w szczególności przedstawiając do oferty zobowiązanie tych podmiotów do 

oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Z 

zobowiązania lub innych dokumentów potwierdzających udostępnienie zasobów przez inne 

podmioty musi bezspornie i jednoznacznie wynikać w szczególności: 

a) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu,  

b) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu przez Wykonawcę, przy wykonywaniu 

zamówienia, 

c) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego,  
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d) czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków 

udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub 

doświadczenia, zrealizuje roboty, których wskazane zdolności dotyczą. 

4) Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne 

lub zawodowe, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w 

postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o 

których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 i ust. 5 pkt 1 i 8 ustawy Pzp. 

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

doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty 

te zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. 

6) Jeżeli Wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postepowaniu polega 

na zdolnościach podmiotu trzeciego, dopuszcza się aby warunki, o których mowa w rozdz. V 

ust. 1 pkt 1) – 3) SIWZ, Wykonawca i podmiot trzeci spełniali łącznie. 

7) Na wezwanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest do złożenia dokumentów 

dotyczących podmiotu trzeciego, w celu wykazania braku istnienia wobec niego podstaw 

wykluczenia oraz spełnienia (w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby) 

warunków udziału w postępowaniu. 

8) Zamawiający żąda od Wykonawcy, który polega na zdolnościach innych podmiotów 

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

wezwanie Zamawiającego, dokumentów wymienionych w pkt 2 ppkt 6) i 7). 

9) Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe 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 zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne 

lub zawodowe. 
 

16.  Dokumenty dotyczące grup kapitałowych:  

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

z otwarcia ofert (o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp), 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 której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 

ustawy Pzp). Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że 

powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji  

w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 

 

VII INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO 

Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, A TAKŻE 

WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI 
 

1. Wszystkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy 

przekazują pisemnie w języku polskim.  

Zamawiający dopuszcza również przekazanie oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji: 

- pocztą elektroniczną (e-mail): oczyszczalnia@gpk.net.pl 

Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia lub inne 

informacje pocztą elektroniczną (e-mail), każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt 

ich otrzymania. 

2. Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami są: 

• w sprawach technicznych i formalnych: 

 imię nazwisko: Ewa Kwolik (oczyszczalnia@gpk.net.pl) 
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3. Informacji dotyczących postępowania o udzielenie zamówienia publicznego udziela się w: 

Poniedziałek - środa w godz. 7.30 – 15.30 

czwartek   w godz. 7.00 – 16.00 

piątek   w godz. 7.00 – 14.00 

4. Wyjaśnienia dotyczące treści SIWZ udzielane będą z zachowaniem zasad określonych w art. 38 ust. 

1 – 3 ustawy Pzp. Zamawiający nie przewiduje zebrania Wykonawców w celu wyjaśnienia 

wątpliwości dotyczących treści SIWZ. 

5. Wszelkie zapytania związane z wyjaśnieniem treści SIWZ należy kierować na adres Zamawiającego:  

Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o., ul. Świętego Jana 52, 43-220 Bojszowy (poczta 

elektroniczna (e-mail): oczyszczalnia@gpk.net.pl). 

 

VIII WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM 
 

1. Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium w wysokości 5.000,00 zł (słownie: pięć 

tysięcy złotych 00/100). 

Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, który Zamawiający określił 

następująco: do dnia 20.03.2020 r. do godz. 9:00. 

Wadium musi obejmować okres związania ofertą, który rozpoczyna się wraz z upływem terminu 

składania ofert i określony został w rozdziale IX SIWZ, gdyż stanowi zabezpieczenie złożonej 

przez Wykonawcę oferty. 

2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 

1) w 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 9 

listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 20014 r. 

poz. 1804 oraz z 2015 r. poz. 978 i 1240). 

3. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego, 

nr konta 63 8435 0004 0000 0000 0749 0001 z adnotacją: „Przebudowa oczyszczalni ścieków w 

Bojszowach”. 

W przypadku wnoszenia przez Wykonawcę wadium w formie pieniądza do oferty należy załączyć 

dowód przelewu wadium na rachunek bankowy Zamawiającego. W przypadku składania kopii 

dowodu, kopia ta musi być potwierdzona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.   

4. W przypadku wnoszenia przez Wykonawcę wadium w formie innej niż pieniężnej, Wykonawca 

zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu oryginał właściwego dokumentu poręczenia 

lub gwarancji przed upływem terminu składania ofert i złożyć go w oddzielnej kopercie w siedzibie 

Gminnego Przedsiębiorstwa Komunalnego, ul. Świętego Jana 52 43-220 Bojszowy. 

 Do oferty należy załączyć kopię przedmiotowego dokumentu wniesionego jako wadium 

potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. 

5. Za skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu, uważa się wadium znajdujące się w dniu 

20.03.2020 r. godz. 9:00 na rachunku Zamawiającego. Wykonawca winien jest z odpowiednim 

wyprzedzeniem dokonać przelewu na wskazany przez Zamawiającego rachunek tak, aby bank mógł 

wydać Zamawiającemu potwierdzenie wpływu wadium do dnia 20.03.2020 r. do godz. 9:00.  

  W przypadku uchybienia temu terminowi Zamawiający uzna, że wadium nie zostało skutecznie 

wniesione. 

6. Zamawiający zwraca wadium w terminach i na zasadach określonych w art. 46 ust. 1 – 2 ustawy 

Pzp. 

7. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. Wadium 

wniesione w pieniądzu, Zamawiający zwraca wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku 

bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku 
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bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez 

Wykonawcę. 

8. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę w przypadku i na zasadach 

określonych w art. 46 ust. 3 ustawy Pzp. 

9. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, 

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

oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, 

oświadczenia o których mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody 

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

możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej. 

10. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została 

wybrana: 

1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w 

ofercie; 

2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; 

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

po stronie Wykonawcy. 
 

IX TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ  
 

1. Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni. 

2. Bieg terminu związania z ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 

3. 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.  
 

X OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY 
 

1. W celu prawidłowego przygotowania oferty Wykonawca winien zapoznać się ze wszystkimi 

częściami niniejszej specyfikacji. 

2. Ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w języku polskim, w formie pisemnej. 

3. Ofertę należy podpisać przez uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy. Jeżeli dokumenty będą 

podpisane przez pełnomocnika firmy lub inną osobę upoważnioną, to do oferty należy dołączyć 

prawnie skuteczne pełnomocnictwo lub upoważnienie.  

4. Treść oferty musi odpowiadać treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

5. Wszelkie załączniki do specyfikacji powinny zostać wypełnione przez Wykonawcę ściśle według 

warunków i postanowień specyfikacji. 

6. Wszystkie poprawki w treści muszą być parafowane i datowane własnoręcznie podpisem osoby 

upoważnionej. 

7. Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi Wykonawca. 

8. Oferta powinna zawierać tylko te elementy, których żąda Zamawiający w niniejszej specyfikacji. 

9. 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 stanowią tajemnicę 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, tj. informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków 

płatności zawartych w ofercie. 

10. Zgodnie z art. 91 ust. 3a ustawy Prawo zamówień publicznych Wykonawca, składając ofertę, 

informuje Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego 

obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług (odwrotne obciążenie 

VAT). W tym celu należy wskazać na Formularzu oferty – załącznik nr 1, nazwę (rodzaj) towaru lub 
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usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania oraz wskazać ich 

wartość bez kwoty podatku. 

11. Zgodnie z rozporządzeniem 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) obowiązek 

informacyjny określony w art. 13 lub art. 14 RODO ciąży na Wykonawcach, którzy pozyskali 

dane osobowe osób trzecich w celu przekazania ich Zamawiającemu w ofertach (np. osób, 

których dane służą do wykazania spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, 

osób kierowanych do realizacji zamówienia, osób fizycznych prowadzących działalność 

gospodarczą, które zostaną wskazane jako podwykonawca). W takim przypadku Wykonawca 

oświadcza w formularzu oferty – załącznik nr 1 że wypełnił obowiązki informacyjne przewidziane 

w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub 

pośrednio pozyskał w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym 

postępowaniu. W przypadku gdy Wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż 

bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, 

stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO Wykonawca nie składa oświadczenia (usunięcie 

treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie). 

 

Forma składania dokumentów: 

1. Dokumenty są składane w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. 

Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca, podmiot, na którego 

zdolnościach polega Wykonawca, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia 

publicznego, w zakresie dokumentów, które każdego dotyczą. Poświadczenie za zgodność 

z oryginałem następuje w formie pisemnej lub w formie elektronicznej. 

2. Pełnomocnictwo należy złożyć w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność 

z oryginałem przez notariusza. 

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

 

XI INFORMACJE O UMOWACH O PODWYKONAWSTWO 
 

1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy.  

2. Zamawiający nie wymaga osobistego wykonania kluczowych części zamówienia przez Wykonawcę. 

3. W przypadku zamiaru powierzenia zamówienia podwykonawcy Zamawiający żąda wskazania przez 

Wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania 

przez Wykonawcę firm podwykonawców w Formularzu oferty – załącznik nr 1 do SIWZ. 

4. Jeżeli późniejsza 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 wskazania 

spełnienia warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest zobowiązany wskazać 

Zamawiającemu, że 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. 

5. Umowa o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, musi zawierać: 

a) zakres robót powierzonych podwykonawcy, 

b) kwotę wynagrodzenia za wykonane roboty, 

c) termin wykonania robót powierzony podwykonawcy – zgodny z harmonogramem rzeczowo-

finansowym przedłożonym przez Wykonawcę Zamawiającemu, 

d) warunki płatności: możliwość wystawienia faktury w oparciu o protokół odbioru robót, 

e) odbiór robót pomiędzy Wykonawcą, a podwykonawcą (dalszym podwykonawcą) musi nastąpić 

najpóźniej w tym samym dniu co odbiór robót pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą, 

f) termin płatności, który nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury, rachunku, potwierdzających wykonanie 

zleconej roboty, 
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g) okres odpowiedzialności Podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy za wady, tak aby nie był 

on krótszy od okresu odpowiedzialności za wady Wykonawcy wobec Zamawiającego i 

odpowiadał zakresowi odpowiedzialności przyjętej przez Wykonawcę wobec Zamawiającego,  

h) zapisy zobowiązujące podwykonawców do zatrudniania na umowę o pracę. 

6. Wykonawca będzie zobowiązany zgłosić podwykonawców na zasadach określonych w § 6 wzoru 

umowy, wg załącznika nr 7 do SIWZ. Obowiązek zgłaszania podwykonawców dotyczy również 

podwykonawców, na których zdolnościach Wykonawca polega w celu potwierdzenia spełniania 

warunków udziału w postępowaniu. 

7. Kary umowne za nieprawidłowe zgłaszanie podwykonawców oraz realizowanie na ich rzecz 

płatności określone są we wzorze umowy.  

8. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność wobec Zamawiającego za roboty, które wykonuje przy 

pomocy podwykonawców, odpowiadając za ich działania i zaniechania jak za własne. 

Wykonawca jest zobowiązany do przedłożenia do protokołów odbioru robót, dowodów i oświadczeń 

podwykonawców i Wykonawcy o częściowym/całkowitym rozliczeniu finansowym pomiędzy 

Wykonawcą a podwykonawcami/dalszymi podwykonawcami w ramach przedmiotowej inwestycji. 

Przez dowody potwierdzające zapłatę wynagrodzenia rozumie się potwierdzenia, że zapłata 

rzeczywiście została dokonana (np.: potwierdzenie wpływu środków na konto podwykonawcy). 

Rozliczenie Wykonawcy z podwykonawcami musi nastąpić przed rozliczeniem końcowym 

z Zamawiającym. 

  
XII MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT. 
 

1. Miejsce oraz termin składania ofert  

Ofertę należy złożyć w jednej zaklejonej/zamkniętej kopercie (w nienaruszonym, nieprzejrzystym 

opakowaniu) w siedzibie Gminnego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o., 43-220 Bojszowy, 

ul. Świętego Jana 52 – do dnia 20.03.2020 r. do godz. 9:00. 

Ofertę należy złożyć za pośrednictwem operatora pocztowego, osobiście lub za pośrednictwem 

posłańca. 

Koperta/opakowanie zawierające ofertę powinno zostać wykonane w taki sposób, aby nie można 

było zapoznać się z treścią oferty do czasu otwarcia ofert. 

Zaklejona koperta/opakowanie, w której znajduje się oferta musi być oznaczona w sposób 

następujący:  

1) nazwa i adres Zamawiającego:  

Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. 

ul. Świętego Jana 52 

43-220 Bojszowy 

2) nazwa zamówienia:   

Kompleksowa realizacja w formule „zaprojektuj i wybuduj” zadania pod nazwą: Przebudowa 

oczyszczalni ścieków w Bojszowach. 

opis: OFERTA - nie otwierać do dnia: 20.03.2020 r., do godz.: 9:15 

identyfikator w postaci pieczęci firmowej zawierającej: nazwę i adres Wykonawcy.  

3) Konsekwencje złożenia oferty po terminie niezgodnym z terminem podanym w SIWZ ponosi 

Wykonawca. 

Oferta złożona po terminie (art. 84 ust. 2 ustawy Pzp) zostanie niezwłocznie zwrócona 

Wykonawcy.  

Uwaga:  
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Zewnętrzne oznaczenie zaklejonej koperty/opakowania, w której znajduje się oferta zgodnie 

z wymogami określonymi przez Zamawiającego jw., zapobiegnie możliwości 

przypadkowego lub przedwczesnego otwarcia oferty. 

Każda złożona oferta otrzyma numer, zgodnie z kolejnością wpływu ofert.  

2. Zamawiający może przesunąć termin składania ofert ogłaszając zmianę zgodnie z ust. 3 niniejszego 

rozdziału.  

 W tym przypadku wszelkie prawa i obowiązki Zamawiającego i Wykonawców, uprzednio odnoszące 

się do wcześniej ustalonego terminu składania ofert będą odnosiły się do nowego terminu składania 

ofert. 

3. Zmiana treści SIWZ przez Zamawiającego  

W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić 

treść SIWZ, zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy Pzp uwzględniając dyspozycję art. 38 ust. 4a ustawy Pzp. 

Dokonaną zmianę treści SIWZ Zamawiający udostępnia na stronie internetowej: 

http://www.gpkbojszowy.pl 

  

Zamawiający przedłuży termin składania ofert, uwzględniając zapisy art. 38 ust. 6 ustawy Pzp, jeżeli 

w wyniku zmiany treści SIWZ nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu jest 

niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach. 

Zamawiający o przedłużeniu terminu składania ofert poinformuje Wykonawców, którym przekazał 

SIWZ oraz umieści tę informację na stronie internetowej: http://www.gpkbojszowy.pl 

4. Zmiana lub wycofanie ofert  

Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę składając 

Zamawiającemu stosowne pisemne oświadczenie lub wniosek. Zarówno zmiany dotyczące treści 

składanej oferty jak i wycofanej oferty powinny być opakowane, oznaczone i zaadresowane w ten 

sam sposób jak oferta, dodatkowo oznaczona odpowiednio określeniami: „ZMIANA” lub 

„WYCOFANIE”. 

Do wniosku o wycofanie lub zmianę oferty musi być dołączony dokument uprawniający Wykonawcę 

do występowania w obrocie prawnym, a wniosek musi być podpisany przez osoby upoważnione do 

reprezentowania Wykonawcy. 

W przypadku wystąpienia wątpliwości podczas otwarcia ofert, co do prawidłowego złożenia 

oświadczenia lub wniosku o wycofanie oferty, Zamawiający dokona otwarcia oferty i ujawni 

informacje zgodnie z art. 86 ust. 4 ustawy PZP. 

Żadna złożona do Zamawiającego oferta nie może być zmieniona po terminie składania ofert.  

 Miejsce oraz termin otwarcia ofert  

Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi w dniu 20.03.2020 r., o godz. 9:15 w siedzibie Gminnego 

Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o., 43-220 Bojszowy, ul. Świętego Jana 52. 

 

XIII OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY  
 

1. Ceną ofertową jest cena ryczałtowa brutto i winna być podana w PLN cyfrowo i słownie.  

2. Cenę oferty należy obliczyć w oparciu o program funkcjonalno-użytkowy, specyfikację istotnych 

warunków zamówienia i pozostałe załączniki do SIWZ. W przypadku pominięcia przez Wykonawcę 

przy wycenie jakiejkolwiek części zamówienia określonego w w/w dokumentach i jej nie ujęcia w 

wynagrodzeniu ryczałtowym, Wykonawcy nie przysługują względem Zamawiającego żadne 

roszczenia z powyższego tytułu, a w szczególności roszczenie o dodatkowe wynagrodzenie. W 

związku z powyższym cena oferty musi zawierać wszelkie koszty niezbędne do prawidłowego 
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zrealizowania zamówienia wynikające wprost ze specyfikacji, jak również koszty w niej nie ujęte, a 

bez których nie można wykonać zamówienia zgodnie z wiedzą techniczną i technologią 

wykonywania robót. 

3. Wykonawca, któremu zostanie udzielone zamówienie będzie zobowiązany do przedłożenia w 

terminie do 7 dni od podpisania umowy kalkulacji kosztów na kwotę ofertową. 

4. Wykonawca może podać tylko jedną cenę zamówienia. Oferty z cenami wariantowymi będą 

odrzucone.  

5. Zamawiający będzie poprawiał oczywiste pomyłki pisarskie, omyłki polegające na niezgodności 

oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, 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 
 

Cena – 60 % 

Gwarancja – 20 % 

Doświadczenie projektanta – 10 % 

Doświadczenie kierownika budowy – 10 % 

 

Ocena ogólna danej oferty polegać będzie na zsumowaniu punktów (przyjmuje się, że 1% = 1 punkt) 

wyliczonych w poszczególnych kryteriach: 

 

P = C + G + P + K 

gdzie: 

P  – łączna liczba punktów otrzymanych przez ofertę 

C  – ilość punktów przyznanych danej ofercie za kryterium „CENA” 

G  – ilość punktów przyznanych danej ofercie za kryterium „GWARANCJA”  

P  – ilość punktów przyznanych danej ofercie za kryterium „DOŚWIADCZENIE PROJEKTANTA” 

K  – ilość punktów przyznanych danej ofercie za kryterium „DOŚWIADCZENIE KIEROWNIKA 

BUDOWY” 

 

Oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny, gwarancji i doświadczenia personelu kluczowego 

(projektanta i kierownika budowy) t.j. otrzyma największą sumę punktów obliczonych w oparciu o 

ustalone kryteria, zostanie uznana za najkorzystniejszą. Pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie 

z ilością uzyskanych punktów.  

 

Wszystkie obliczenia będą dokonywane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 

 

Sposób oceny ofert według ustalonych kryteriów: 

 

1.  Cena ofertowa brutto za realizację całego zamówienia – max 60 pkt. 

Punkty przyznane za kryterium „CENA” będą liczone według następującego wzoru: 

 

C = (C najniższa : C badana) x 60 

gdzie:  

C – ilość punktów przyznanych danej ofercie za kryterium „CENY”,  

C najniższa – cena najniższa (z VAT) zaoferowana w przetargu spośród ofert ocenianych  

C badana – cena (z VAT) podana przez Wykonawcę, dla którego wynik jest obliczany.  

 

2.  Okres gwarancji na wykonane roboty budowlane – max 20 pkt. 

Zamawiający w ramach kryterium „GWARANCJA” będzie przyznawał dodatkowe punkty za 

wydłużenie okresu gwarancji na przedmiot umowy ponad minimalny wymagany przez 
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Zamawiającego 48 miesięczny okres określony przez Zamawiającego w rozdziale III pkt. 6 niniejszej 

SIWZ. 

W przypadku, gdy wykonawca zaoferuje okres gwarancji wynoszący:  

• 72 miesiące otrzyma 20 punktów, 

• 60 miesięcy otrzyma 10 punktów, 

• 48 miesięcy otrzyma 0 punktów, 

Zamawiający informuje, że maksymalny okres gwarancji wynosi 72 miesiące.  

UWAGI: 

Wykonawca zobowiązany jest do podania terminu w miesiącach, określając deklarowany termin jako 

48, 60 lub 72 miesiące. Najkrótszy okres gwarancji wynosi 48 miesięcy – oznacza to, że w sytuacji, 

gdy Wykonawca poda okres krótszy niż 48 miesięcy, Zamawiający odrzuci ofertę, jako niezgodną z 

SIWZ na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.  

W przypadku, gdy Wykonawca określi okres gwarancji dłuższy niż 72 miesiące, to Zamawiający do 

obliczeń będzie przyjmował okres wynoszący 72 miesiące; natomiast umowa zostanie zawarta z 

uwzględnieniem długości okresu gwarancji zadeklarowanego w ofercie.  

W przypadku, gdy Wykonawca nie zadeklaruje żadnego okresu gwarancji Zamawiający przyjmie 

najkrótszy okres gwarancji wynoszący 48 miesięcy.  

Podanie długości okresu gwarancji w innych „jednostkach” czasu spowoduje przeliczenie do 

pełnych 48, 60 lub 72 miesięcy „w dół” i pełnych punktów wskazanych powyżej. W przypadku, gdy 

Wykonawca poda długość okresu gwarancji w przedziale pomiędzy 48 a 72 wyrażoną inną liczbą niż 

48, 60 lub 72 miesiące, Zamawiający przy wyliczeniu ilości punków dokona zaokrąglenia „w dół” 

(np. gdy Wykonawca poda okres gwarancji wynoszący 70 miesięcy otrzyma ilość punktów 

odpowiednią dla okresu 60 miesięcznego); natomiast sama umowa zostanie zawarta z 

uwzględnieniem okresu zadeklarowanego w ofercie.  

W przypadku, gdy Wykonawca poda długość okresu gwarancji liczoną w miesiącach wyrażonych 

ułamkiem dziesiętnym lub zwykłym do obliczeń Zamawiający dokona zaokrąglenia do pełnych 48, 

60 lub 72 miesięcy „w dół”. 

Wykonawca udziela rękojmi za wady fizyczne rzeczy na okres równy okresowi zadeklarowanej 

gwarancji. 

 

3.  Doświadczenie projektanta – max 10 pkt. 

Punkty przyznane za kryterium „DOŚWIADCZENIE PROJEKTANTA” będą liczone według 

następującego wzoru: 

 

P = (P badane : P największe) x 10 

gdzie:  

P – ilość punktów przyznanych danej ofercie za kryterium „Doświadczenie projektanta”  

P badane – doświadczenie projektanta podane przez Wykonawcę, dla którego wynik jest obliczany  

P największe – największe wskazane doświadczenie projektanta spośród ofert ocenianych 

UWAGI: 

1)  Wykonawca, który poda w ofercie doświadczenie osoby, która będzie pełniła funkcję projektanta, 

posiadającą wymagane przepisami odpowiednie uprawnienia budowlane otrzyma liczbę punktów 

w kryterium „Doświadczenie projektanta” liczoną według powyższego wzoru. 

2)  Jako doświadczenie projektanta rozumie się ilość projektów budowlanych sporządzonych przez 

zaproponowaną osobę, co należy wskazać w formularzu oferty – załącznik nr 1 do niniejszej 

specyfikacji. 

3) Maksymalne doświadczenie projektanta oczekiwane przez Zamawiającego – 5 projektów. 

4)  W przypadku, gdy Wykonawca nie wskaże w formularzu oferty żadnego doświadczenia 
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projektanta, Zamawiający przyzna Wykonawcy 0 punktów. 

5)  W przypadku, gdy Wykonawca wskaże w formularzu doświadczenie większe niż 5 projektów, 

Zamawiający przyzna Wykonawcy punkty liczone jak dla 5 projektów. 

6)  Zmiana projektanta wskazanego w formularzu oferty na inna osobę jest możliwa 

w uzasadnionych przypadkach (na skutek zdarzeń losowych, zmian kadrowo-personalnych, utraty 

wymaganych uprawnień, utraty stanowiska, itp.)  wyłącznie pod warunkiem wykazania 

doświadczenia w zakresie nie mniejszym niż wskazane w formularzu oferty i uprawnień w zakresie 

określonym w niniejszej specyfikacji. 

 

4. Doświadczenie kierownika budowy – max 10 pkt. 

Punkty przyznane za kryterium „DOŚWIADCZENIE KIEROWNIKA BUDOWY” będą liczone 

według następującego wzoru: 

 

K = (K badane : K największe) x 10 

gdzie:  

K – ilość punktów przyznanych danej ofercie za kryterium „Doświadczenie kierownika budowy”  

K badane – doświadczenie kierownika budowy podane przez Wykonawcę, dla którego wynik jest 

obliczany  

K największe – największe wskazane doświadczenie kierownika budowy spośród ofert ocenianych 

UWAGI: 

1)  Wykonawca, który poda w ofercie doświadczenie osoby, która będzie pełniła funkcję kierownika 

budowy, posiadającą uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami 

budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej otrzyma liczbę punktów w kryterium 

„Doświadczenie kierownika budowy” liczoną według powyższego wzoru. 

2)  Jako doświadczenie kierownika budowy rozumie się ilość inwestycji, dla których zaoferowana 

osoba pełniła funkcję kierownika budowy, co należy wskazać w formularzu oferty – załącznik nr 

1 do niniejszej specyfikacji. 

3) Maksymalne doświadczenie kierownika budowy oczekiwane przez Zamawiającego – 10 

inwestycji. 

4)  W przypadku, gdy Wykonawca nie wskaże w formularzu oferty żadnego doświadczenia kierownika 

budowy, Zamawiający przyzna Wykonawcy 0 punktów. 

5)  W przypadku, gdy Wykonawca wskaże w formularzu doświadczenie większe niż 10 inwestycji, 

Zamawiający przyzna Wykonawcy punkty liczone jak dla 10 inwestycji. 

6)  Zmiana kierownika budowy wskazanego w formularzu oferty na inna osobę jest możliwa w 

uzasadnionych przypadkach (na skutek zdarzeń losowych, zmian kadrowo-personalnych, utraty 

wymaganych uprawnień, utraty stanowiska, itp.)  wyłącznie pod warunkiem wykazania 

doświadczenia w zakresie nie mniejszym niż wskazane w formularzu oferty i uprawnień w zakresie 

określonym w niniejszej specyfikacji. 
 

XV INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO 

WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA 

PUBLICZNEGO 
 

a) Zamawiający informuje niezwłocznie wszystkich Wykonawców o: 

1) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce 

zamieszkania i adres, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności wykonawcy, którego 

ofertę wybrano, oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i 

adresy, jeżeli są miejscami wykonywania działalności wykonawców, którzy złożyli oferty, a 

także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację, 

2) Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni, 

3) Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, powodach odrzucenia oferty, 

a w przypadkach, o których mowa w art. 89 ust. 4 i 5, braku równoważności lub braku spełniania 

wymagań dotyczących wydajności lub funkcjonalności, 

4) unieważnieniu postępowania 
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– podając uzasadnienie faktyczne i prawne. 

2. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieszcza informacje jak w pkt 1 

na stronie internetowej http://www.gpkbojszowy.pl 

3. Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia w terminie nie krótszym niż wymienione w 

art. 94 ust. 1 i 2 ustawy od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty. 

 

XVI ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO 

TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 
 

1. Formularz umowy, która zostanie podpisana w wyniku rozstrzygnięcia niniejszego przetargu stanowi 

załącznik nr 7 do niniejszej specyfikacji. Wzór umowy jest wiążący i nie podlega negocjacjom. 

Wykonawca akceptuje postanowienia umowne składając oświadczenie na formularzu oferty – 

załącznik nr 1. 

2. Zgodnie z art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp Zamawiający przewiduje możliwość dokonania 

istotnych zmian w umowie w następującym zakresie:  

1) Uzasadniona zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy w przypadku: 

a) wystąpienie „siły wyższej” rozumianej jako wydarzenie nieprzewidywalne i poza kontrolą 

stron umowy, występujące po podpisaniu umowy, a powodujące niemożliwość 

wywiązania się z umowy – termin wykonania umowy może zostać przedłużony o czas 

wstrzymania robót podyktowanego siłą wyższą. 

b) niezawinione przez Wykonawcę opóźnienia ze strony organów  w wydawaniu uzgodnień, 

warunków, opinii i decyzji administracyjnych, konieczność dokonania zmian w 

dokumentacji w trakcie projektowania w przypadku wniesienia uwag przez gestorów sieci 

bądź inne podmioty, zmiany w przepisach prawnych powodujące konieczność pozyskania 

nieprzewidzianych wcześniej uzgodnień, opinii i innych dokumentów niezbędnych dla 

prawidłowej realizacji inwestycji – termin wykonania przedmiotu umowy może zostać 

wydłużony o okres zwłoki organu, 

c)    przekroczenie przez Zamawiającego terminu 21 dni na zaakceptowanie wstępnej wersji 

projektu, projektowanych materiałów bądź wniesienia uwag po tym terminie – termin 

wykonania przedmiotu umowy może zostać przedłużony odpowiednio o okres zwłoki 

Zamawiającego, 

d) wystąpienie prac projektowych dodatkowych, niezbędnych do realizacji zakresu 

podstawowego – termin wykonania przedmiotu umowy może zostać przedłużony o czas 

niezbędny na wykonanie prac dodatkowych, 

e)  wystąpienie warunków atmosferycznych przez ciągły okres minimum 5 dni, 

uniemożliwiających prowadzenie robót budowlanych zgodnie z technologią ich 

wykonania. Warunek zostanie spełniony w przypadku wystąpienia opadów 

atmosferycznych, silnych podmuchów wiatru lub mrozów uniemożliwiających realizację 

robót budowlanych lub gdy skutki wystąpienia powyższych warunków atmosferycznych 

uniemożliwiają prowadzenie robót budowlanych zgodnie z technologią ich wykonania – 

termin realizacji umowy może zostać przedłużony o czas wstrzymania robót, 

f) zaistnienie odmiennych od przyjętych w dokumentacji projektowej 

warunków  terenowych, w szczególności napotkania innych niezinwentaryzowanych sieci, 

urządzeń, sprzętów kolidujących z realizowanymi robotami, skutkujących niemożliwością 

prowadzenia robót. W przypadku wystąpienia tego typu odstępstw od założonych, termin 

realizacji umowy może zostać wydłużony o czas uzyskania niezbędnych uzgodnień, 

zaprojektowania niezbędnych zabezpieczeń sieci oraz dokonania przełożenia kolidującego 

uzbrojenia. 

g) wystąpienie prac zamiennych wpływających na termin realizacji podstawowego zakresu 

zamówienia. Termin może zostać wydłużony o czas niezbędny na wykonanie tych robot. 

h) wystąpienie niezawinionych przez Wykonawcę opóźnień w dostawie materiałów do 



 

23 

 

wbudowania lub urządzeń, spowodowanych niedostępnością na rynku (wycofanie z 

produkcji, zmiana obowiązującego prawa) lub pojawieniem się na rynku materiałów, 

urządzeń nowszej generacji. Termin realizacji umowy może zostać przedłużony o czas 

trwania procedury akceptacji przez Zamawiającego nowych materiałów lub urządzeń. 

i) wstrzymania przez Zamawiającego wykonania robót, które nie wynikają z okoliczności 

leżących po stronie Wykonawcy (nie dotyczy okoliczności wstrzymania robót przez 

koordynatora ze strony Zamawiającego w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości 

zawinionych przez Wykonawcę). Termin wykonania umowy może zostać przedłużony o 

czas wstrzymania robót. 

j) wniesienia odwołania w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub skargi do sądu. Termin 

wykonania umowy może zostać przedłużony o czas trwania postępowania odwoławczego 

lub sądowego. 

k) wprowadzenia zmian do umowy, o których mowa w art. 144 ust. 1 pkt 2) – 6) ustawy Pzp. 

Termin wykonania umowy może zostać przedłużony o czas niezbędny na wykonanie robót 

dodatkowych lub na wprowadzenie innych zmian, o których mowa w art. 144 ust. 1 pkt 2) 

– 6) ustawy Pzp. 

2) W pozostałym zakresie zmiany do umowy mogą dotyczyć zmiany wynagrodzenia i/lub terminu 

w następujących okolicznościach: 

a) aktualizacja rozwiązań projektowych z uwagi na zmiany technologiczne w zakresie robót 

budowlanych, zmiany obowiązujących przepisów lub konieczność opracowania ekspertyz, 

opinii archeologicznych, konieczność sprawowania nadzoru archeologicznego. Termin 

może zostać wydłużony o czas niezbędny na aktualizację tych rozwiązań lub wykonanie 

tych opracowań lub czas niezbędny na uzyskanie zezwolenia na prowadzenie nadzoru. 

b) zmiana przepisów prawa w trakcie realizacji umowy, powodujących konieczność 

dostosowania dokumentacji. Termin może zostać wydłużony o czas niezbędny 

na dostosowanie dokumentacji. 

c) poprawa jakości lub innych parametrów charakterystycznych dla danego elementu robót 

budowlanych, dostaw lub zmiana technologii wykonania robót. Termin może zostać 

wydłużony o czas niezbędny na zmianę lub dostosowanie tych parametrów, 

d)    zmiana wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej 

stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 

2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, 

e)    zmiana zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub 

wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, 

f)  zmiana stawki podatku od towarów i usług, z tym, że kwota brutto wynagrodzenia należna 

Wykonawcy nie może ulec podwyższeniu, a ewentualna zmiana będzie dotyczyła stawki 

podatku i kwoty netto wynagrodzenia. 

3)  Zmiana kluczowego personelu Wykonawcy lub Zamawiającego na skutek zdarzeń losowych, 

zmian kadrowo-personalnych, utraty wymaganych uprawnień, utraty stanowiska, itp. Zmiana 

kluczowego personelu Wykonawcy może nastąpić wyłącznie pod warunkiem okazania 

uprawnień w zakresie nie mniejszym niż wymagane w SIWZ. 

3. Zmiana wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy w przypadkach, o których mowa w pkt 2 

ppkt 2) lit. a) – e) będzie możliwa, jeżeli okoliczności te będą miały wpływ na koszty wykonania 

zamówienia przez Wykonawcę. Zmiana wynagrodzenia może nastąpić o wartość równą 

dodatkowym (lub obniżonym) kosztom, które Wykonawca poniesie (zaoszczędzi) w związku w 

wystąpieniem tych okoliczności. 

W przypadku wystąpienia okoliczności skutkujących koniecznością zmiany umowy strona 

zobowiązana jest do niezwłocznego poinformowania o tym fakcie drugiej strony. Zmiana umowy 
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powinna nastąpić w formie pisemnego aneksu podpisanego przez obie strony, pod rygorem 

nieważności takiego oświadczenia.  

 

XVII WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA 

UMOWY 

1. Wykonawca wniesie zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% ceny ofertowej 

brutto, najpóźniej do dnia podpisania umowy. 

1. Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub w kilku 

następujących formach: 

1) pieniądzu; 

2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, 

z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem 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;  

2. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaca przelewem na rachunek Zamawiającego 

nr  63 8435 0004 0000 0000 0749 0001  z adnotacją: „Zabezpieczenie - nr sprawy: GPK/ZAG-

OS/2020” Zamawiający uzna, że termin wpłaty zabezpieczenia został dotrzymany, jeżeli przed jego 

upływem zostało uznane konto bankowe Zamawiającego. 63 8435 0004 0000 0000 0749 0001 

3. Zabezpieczenie wniesione w pieniądzu, Zamawiający przechowuje na oprocentowanym rachunku 

bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami wynikającymi 

z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt 

prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy 

Wykonawcy. 

4. Zamawiający zwróci zabezpieczenie należytego wykonania umowy w terminie 30 dni od dnia 

wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego jako należycie wykonane, zgodnie 

z zasadami określonymi w umowie w sprawie zamówienia publicznego. 

 

XVIII POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH 

WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 

Środki ochrony prawnej, które przysługują Wykonawcom reguluje Dział VI Ustawy Pzp. 

 

XIX OPIS CZĘŚCI ZAMÓWIENIA, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA SKŁADANIE 

OFERT CZĘŚCIOWYCH 

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania przez Wykonawców ofert częściowych: 

 

XX OKREŚLENIE MAKSYMALNEJ LICZBY WYKONAWCÓW, Z KTÓRYMI 

ZAMAWIAJĄCY ZAWRZE UMOWĘ RAMOWĄ, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY PRZEWIDUJE 

ZAWARCIE UMOWY RAMOWEJ  

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 

 

XXI INFORMACJA O PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIENIACH UZUPEŁNIAJĄCYCH, 

O KTÓRYCH MOWA W ART. 67 UST. 1 PKT. 6  I 7 LUB ART. 134 UST. 6 PKT. 3 I 4, JEŻELI 

ZAMAWIAJĄCY PRZEWIDUJE UDZIELENIE TAKICH ZAMÓWIEŃ  

Zamawiający nie przewiduje udzielenia w/w zamówień. 
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XXII OPIS SPOSOBU PRZEDSTAWIANIA OFERT WARIANTOWYCH ORAZ MINIMALNE 

WARUNKI, JAKIMI MUSZĄ ODPOWIADAĆ OFERTY WARIANTOWE WRAZ Z 

WYBRANYMI KATEGORIAMI OCENY, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA ICH 

SKŁADANIE 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 

 

XXIII INNE INFORMACJE 

1. Adres poczty elektronicznej, strony internetowej Zamawiającego 

Wszystkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy 

przekazują pisemnie w języku polskim.  

Zamawiający dopuszcza również przekazanie oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz 

informacji elektronicznie (e-mail) na adres: oczyszczalnia@gpk.net.pl  

Ponieważ niniejsza SIWZ zgodnie z dyspozycją art. 42 ust. 1 ustawy Pzp została udostępniona na 

stronie internetowej, Zamawiający na tej stronie zamieści wszystkie wymagane przepisami ustawy 

zawiadomienia i informacje, dotyczące niniejszego postępowania. 

Adres strony internetowej: www.gpkbojszowy.pl; 

2. Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między 

Zamawiającym a Wykonawcą jeżeli Zamawiający przewiduje rozliczenia w walutach obcych  

Zamawiający nie dopuszcza rozliczeń w walutach obcych. 

Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone wyłącznie w złotych bez 

względu na uwarunkowania Wykonawcy. 

3. Postanowienia dotyczące aukcji elektronicznej 

Nie dotyczy postępowania. 

Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji 

elektronicznej, gdyż nie posiada odpowiedniego oprogramowania pozwalającego na jej 

przeprowadzenie. 

4. Wysokość zwrotu kosztów udziału w postępowaniu, jeżeli zamawiający przewiduje ich zwrot 

Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 

5. Koszty udziału w postępowaniu 

1) Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 

2) Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 

6. Ustanowienie dynamicznego systemu zakupów 

Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów. 

7. Załączniki do SIWZ 

Załącznik nr  1 Wzór formularza „FORMULARZ OFERTY”; 

Załącznik nr 2 Wzór oświadczenia wykonawcy składanego na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy 

Pzp dotyczącego przesłanek wykluczenia z postępowania; 

Załącznik nr 3 Wzór oświadczenia wykonawcy składanego na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy 

Pzp dotyczącego spełniania warunków udziału w postępowaniu; 
Załącznik nr  4  Wzór oświadczenia wykonawcy o przynależności lub braku przynależności do 

tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp; 

Załącznik nr 5A Formularz pn. „WYKAZ USŁUG”; 

Załącznik nr 5B Formularz pn. „WYKAZ ROBÓT BUDOWLANYCH”; 

Załącznik nr  6 Formularz pn. „WYKAZ OSÓB”; 
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Załącznik nr  7 Wzór – Istotne warunki umowy; 

Załącznik nr  8 Program Funkcjonalno-Użytkowy z załącznikami 
1. Pozwolenie wodnoprawne 

2. Wypis z dokumentów planistycznych 

3. Opinia o braku konieczności uzyskania decyzji środowiskowej 

4. Plan sytuacyjny – rozmieszczenie obiektów istniejących oraz przykładowe 

rozmieszczenie obiektów projektowanych na terenie oczyszczalni ścieków w 

Bojszowach 

5. Rzut pomieszczeń przewidzianych do zabudowy węzła mechanicznego 

zagęszczania osadu 
 

 


