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Bojszowy, 30.06.2020r. 

GPK/ZAG-OS2/2020 

 

 

 

 

 

 

 

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 
 

  
dotycząca postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: 

 

 

Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania 

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: 

 

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.  Wspólny Słownik Zamówień CPV: 

 

71320000-7 – Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania 

71322000-1 - Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej. 

 
2. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia został określony w Programie funkcjonalno-użytkowym 
a także w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia wraz z pozostałymi załącznikami do SIWZ 
i obejmuje w szczególności: 

1) sporządzenie założeń do projektowania (projektu wstępnego) w zakresie wszystkich 

wymaganych dla inwestycji branż i uzyskanie dla nich akceptacji ze strony Zamawiającego 

(Inspektora). 

2) sporządzenie projektu budowlanego i uzyskanie dla niego wynikających z przepisów: opinii, 

zgód, uzgodnień i pozwoleń wraz z pozwoleniem na budowę, 

3) sporządzenie projektów wykonawczych w niezbędnych zakresach pozwalających na sprawne 

wykonanie prac budowlanych, 

4) sporządzenie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych; 
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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. 

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

Zamawiającemu.  

 

Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych we 

wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 4 do SIWZ.  

 

3. 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, 

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. 

 

IV TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

 

Termin wykonania zamówienia – od dnia podpisania umowy - do 15.10.2020r. (termin 

nieprzekraczalny) 

 

Nieprzekraczalny termin realizacji niniejszego zamówienia zakończonego efektem szczegółowo 

opisanym w rozdziale III Zamawiający ustala na dzień 15.10.2020r. 
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Przy czym przyjmuje się podział na następujące terminy realizacji zamówienia: 

• I etap zakończony przedłożeniem do zatwierdzenia projektu budowlanego w wersji roboczej w 

terminie do 15.08.2020 r., 

• II etap zakończony przedłożeniem do zatwierdzenia projektu budowlanego w wersji do 

pozwolenia na budowę w terminie do 15.09.2020 r. 

• III etap zakończony przedłożeniem zatwierdzonego projektu wykonawczego, przekazaniem 

prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót 

budowlanych oraz wszelkich pozostałych dokumentów w terminie do 15.10.2020r. (termin 

nieprzekraczalny). 

 

V A) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:  

1. Nie podlegają wykluczeniu zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy Pzp oraz zgodnie z art. 24 ust. 5 pkt 1 

ustawy Pzp;  

2. Spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:   

a) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika 

to z odrębnych przepisów,  

b) sytuacji ekonomicznej lub finansowej - Zamawiający nie określa przedmiotowego warunku 

udziału.  

c) zdolności technicznej lub zawodowej - Wykonawca musi wykazać się doświadczeniem 

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

prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, minimum jednej usługi polegającej na: 

 

• wykonaniu minimum 1 projektu budowlanego budowy, przebudowy lub remontu 

oczyszczalni ścieków; 

 

3. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu 

w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, 

polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów, niezależnie 

od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.   

4. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić 

Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych 

podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do 

dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.   

5. Zamawiający ocenia, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne 

lub zawodowe pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w 

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

których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13–23 i ust. 5 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.  

6. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe podmiotu, o którym mowa w pkt VA ust 3  SIWZ 

nie potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą 

wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, Zamawiający będzie żądał, 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, o których mowa w rozdz. V A ust. 2 lit. c SIWZ.  

7. Wykonawca, który nie wykaże, iż spełnia wszystkie warunki określone w rozdz. V A SIWZ lub 

nie wykaże braku podstaw do wykluczenia, o których mowa w rozdz. V B SIWZ zostanie 

wykluczony z udziału w postępowaniu.  

Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz ocena braku podstaw do wykluczenia zostaną 

dokonane zgodnie z formułą „spełnia – nie spełnia”, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach 

i oświadczeniach wyszczególnionych w rozdz.VI SIWZ. 
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Zgodnie z art. 25a ust 1 Wykonawca do oferty składa oświadczenie o spełnianiu warunków udziału 

w postępowaniu będące załącznikiem nr 3b do SIWZ. 

 

Zamawiający informuje, że stosuje procedurę odwróconą zgodnie z art. 24aa ustawy Pzp. 

 

V B) PODSTAWY WYKLUCZENIA 

 

1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawcę, w stosunku do którego 

zachodzi którakolwiek z okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 12-23 ustawy. 

2. Dodatkowo Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 

Wykonawcę na mocy art. 24 ust. 5 pkt 1. 

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

lub ust. 2 niniejszego rozdziału, 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. 

 Regulacji, o której mowa w zdaniu poprzednim 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. 

4.  Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli Zamawiający, uwzględniając wagę i szczególne 

okoliczności czynu Wykonawcy, uzna za wystarczające dowody przedstawione na podstawie ust. 

3 niniejszego rozdziału. 

5. Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie 

zamówienia. 

6. Zamawiający na mocy art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy wykluczy z postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego Wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej 

w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. 

z 2020r. poz. 1076 ze zm.) złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do 

udziału w postępowaniu, chyba że wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do 

zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.  

 

UWAGA: Wykonawcy w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji o 

której mowa w art. 86 ust. 5 Pzp, przekazują Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub 

braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy. 

Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym 

wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 

Przepisy art. 26 ust. 3 i 4 ustawy stosuje się odpowiednio. (wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 

5 do SIWZ) 

 

VI A)      WYKAZ OŚWIADCZEŃ I/LUB DOKUMENTÓW, POTWIERDZAJĄCYCH 

SPEŁNIANIE WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAK PODSTAW 

WYKLUCZENIA 

 

Zgodnie z dyspozycją art. 24aa. ust. 1 ustawy Pzp Zamawiający w niniejszym postępowaniu najpierw 

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

jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. 

 

1. Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć, aktualne na dzień składania ofert oświadczenie 

stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca: 

1) nie podlega wykluczeniu z postępowania, 

2) spełnia warunki udziału w postępowaniu. 
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2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia 

Wykonawca składa oświadczenie o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy: 

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 12-23 

ustawy oraz art. 24 ust. 5 pkt 1) ustawy Pzp – wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3a do SIWZ. 

3. W celu oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu określonych przez Zamawiającego 

w  niniejszym rozdziale, Wykonawca składa oświadczenie o którym mowa  w art. 25a ust. 1 ustawy 

- wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3b do SIWZ, 

4. Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 i 1b ustawy, 

polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy, 

Zamawiający żąda od Wykonawcy przedstawienia pisemnego zobowiązania tych podmiotów 

(w formie oryginału) do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji 

zamówienia - wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3c do SIWZ oraz złożenia oświadczenia 

o którym mowa w ust. 2 dotyczącego tego podmiotu.  

5. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia do oferty należy 

dołączyć dokument ustanawiający Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o 

udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie 

niniejszego zamówienia publicznego oraz złożenia oświadczenia, o którym mowa w ust. 2 

dotyczącego każdego z wykonawców występujących wspólnie. 

6. Do oferty należy dołączyć dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty względnie 

innych dokumentów składanych wraz z ofertą chyba, że Zamawiający może je uzyskać 

w szczególności za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności 

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

podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2020, poz. 346 ze zm.). 

7. W przypadku, gdy upoważnienie do podpisania oferty nie wynika bezpośrednio z dokumentów 

wymienionych w ust. 6 do oferty należy dołączyć również stosowne pełnomocnictwo. 

8. Do oferty należy dołączyć oryginał gwarancji lub poręczenia, jeśli wadium wnoszone jest w innej 

formie niż pieniądz. 

9. Wszystkie dokumenty powinny być złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej 

za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. 

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

poświadczone przez Wykonawcę lub tłumacza przysięgłego. 

 

VI B) INNE DOKUMENTY 

 

Wypełniony formularz oferty – załącznik nr 2 do SIWZ. 

 

VI C) INFORMACJE O OŚWIADCZENIACH I DOKUMENTACH, JAKIE SKŁADA 

WYKONAWCA, KTÓREGO OFERTA ZOSTANIE WSTĘPNIE OCENIONA JAKO 

NAJKORZYSTNIEJSZA 

 

Na wezwanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest złożyć następujące oświadczenia 

lub dokumenty: 
1. W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, o których 

mowa w rozdz. Va ust. 2 lit. c: 

1) wykaz usług wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem 

terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres 

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

miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi te zostały wykonane; 

2) dowody określające, czy prace projektowe wymienione w wykazie prac projektowych 

zostały wykonane należycie, w szczególności informacje o tym czy zostały wykonane zgodnie 

z przepisami i terminowo ukończone; 

2. Jeżeli wykaz, oświadczenia lub inne złożone przez Wykonawcę dokumenty budzą wątpliwości 

Zamawiającego, może on zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz którego 
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roboty projektowe były wykonywane, o dodatkowe informacje lub dokumenty w tym zakresie. 

3. Zamawiający w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z udziału 

w postępowaniu, samodzielnie pozyska z bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych 

następujące dokumenty: 

1) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, 

jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku 

podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy; 

4. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej, zamiast dokumentów o których mowa w ust. 3 niniejszego rozdziału, składa dokument 

lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce 

zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono 

upadłości, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.  

5. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce 

zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa 

w ust. 4 niniejszego rozdziału, 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. 

6. 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 przedłożonego dokumentu.  

 

VII WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM 

 

1. Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium w wysokości 1 000,00 zł (słownie: jeden 

tysiąc złotych 00/100). 

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

następująco: do dnia 14.07.2020 r. do godz. 12:00. 

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

składania ofert i określony został w rozdziale VIII 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: „Wykonanie dokumentacji 

projektowej dla zadania 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. 
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 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 

14.07.2020 r. godz. 12:00 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 14.07.2020 r. do godz. 

12:00.  

  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 

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. 

 

VIII TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 

 

1. Termin związania ofertą: 30 dni 

2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania 

ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu 

związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o 

oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni. 

3. Odmowa wyrażenia zgody, o której mowa powyżej nie powoduje utraty wadium. 

4. Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem 

okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium 

na przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane 

jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego 

przedłużenia dotyczy jedynie Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. 

 

IX OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY 

 

a) Wymagania ogólne 

 Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 

 Oferta musi być złożona w formie pisemnej, zgodnie z wymaganiami opisanymi w niniejszej 

SIWZ.  
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 Ofertę należy sporządzić w języku polskim, w sposób czytelny na komputerze, maszynie 

lub pismem odręcznym. Wymagane specyfikacją dokumenty sporządzone w języku obcym 

powinny być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski. 

 Formularz oferty oraz dokumenty sporządzane przez Wykonawcę powinny być podpisane 

przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy. W przypadku, 

gdy ofertę podpisują osoby, których upoważnienie do reprezentacji nie wynika z dokumentów 

rejestrowych załączonych do oferty, wymaga się, aby Wykonawca dołączył do oferty oryginał 

pełnomocnictwa do podpisania oferty. 

 Wskazane jest, aby wszystkie strony oferty były ponumerowane i parafowane. 

 Wszystkie miejsca, w których Wykonawca naniósł poprawki, muszą być parafowane przez 

osobę podpisującą ofertę pod rygorem nie uznania poprawki. 

 Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 

 

b) Zawartość oferty i sposób jej przedstawienia 

Oferta powinna składać się z : 

 formularza ofertowego – sporządzonego zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej SIWZ, 

 oryginału pełnomocnictwa udzielanego osobom podpisującym ofertę, o ile prawo 

do reprezentowania Wykonawcy w powyższym zakresie nie wynika wprost z dokumentu 

rejestrowego. 

 zestawu oświadczeń i dokumentów, o których mowa w rozdziale VIA niniejszej specyfikacji. 

c) Opakowanie oferty 

Wykonawca powinien umieścić ofertę wraz z wymaganymi dokumentami w nieprzejrzystym, 

zamkniętym opakowaniu zaadresowanym na adres Zamawiającego i zawierającym oznaczenie:  

OFERTA pn.: 

Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania Przebudowa oczyszczalni ścieków w Bojszowach 

Nie otwierać przed dniem 14.07.2020 r. godz. 12:15. 

d) Tajemnica przedsiębiorstwa 

Jeżeli Wykonawca zastrzega, że informacje, objęte tajemnicą przedsiębiorstwa w rozumieniu 

przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, nie mogą być udostępniane, informacje te należy 

umieścić w oddzielnej kopercie wewnątrz opakowania oferty, oznaczonej napisem: Informacje 

stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa. Informację o zastrzeżeniu dokumentów stanowiących 

tajemnicę przedsiębiorstwa należy podać również w formularzu oferty. 

e) Zmiana lub wycofanie oferty 

 Wykonawca może wprowadzić zmiany w złożonej ofercie lub ją wycofać, pod warunkiem 

że uczyni to przed terminem składania ofert. Zarówno zmiana, jak  i wycofanie oferty 

wymagają formy pisemnej. Zmiany dotyczące treści oferty powinny być przygotowane, 

opakowane i zaadresowane w ten sam sposób jak oferta. Dodatkowo opakowanie, w którym 

jest przekazywana zmieniona oferta, należy opatrzyć napisem zmiana. 

 Oświadczenie o wycofaniu oferty powinno być podpisane przez osobę/y uprawnioną/e 

do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy oraz opakowane i zaadresowane w ten 

sam sposób jak oferta. Dodatkowo opakowanie, w którym jest przekazywane 

to powiadomienie, należy opatrzyć napisem wycofane. 

 

 

X INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO 

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

fakt ich otrzymania. 

2. Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami jest - w sprawach technicznych i 

formalnych -  Ewa Kwolik (oczyszczalnia@gpk.net.pl) 

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). 

 

XI MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 

 

Ofertę należy złożyć w siedzibie Gminnego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o., 43-220 

Bojszowy, ul. Świętego Jana 52. 

Termin składania ofert upływa w dniu 14.07.2020 r. o godz. 12:00 (czasu lokalnego). 

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

Otwarcie ofert jest jawne  i nastąpi w siedzibie Gminnego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z 

o.o., 43-220 Bojszowy, ul. Świętego Jana 52, w dniu 14.07.2020 r. o godz. 12:15 (czasu lokalnego). 

 

 

XII SPOSÓB OBLICZANIA CENY 

 

1. Wykonawca określi cenę ryczałtową netto i brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia, która nie 

będzie podlegała waloryzacji. 

2. Zamawiający dopuszcza rozliczenie jedynie w walucie polskiej. 

3. Wykonawca poinformuje Zamawiającego o wystąpieniu obowiązku podatkowego (opodatkowanie 

odwrotne) oraz wskaże elementy, za jakie przedmiotowe opodatkowanie wystąpiło. 

 

XIII OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY 

WYBORZE OFERTY 

 

Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującym kryterium:  

Cena – 60% 

Termin płatności – 40% 

 

Ilości otrzymanych punktów dla poszczególnych ofert w kryterium Cena obliczana będzie według 

wzoru: 

PC1 = ( CON/CDO ) x 60 

w którym: 

PC1 - ilość punktów otrzymanych przez ocenianą ofertę  

CON - cena brutto oferty najtańszej  

CDO – cena brutto danej oferty (ocenianej) 
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Ilości otrzymanych punktów dla poszczególnych ofert w kryterium Termin płatności obliczana będzie 

następująco: 

PC2:  

 - płatność 14 dni –   0 pkt. 

 - płatność 21 dni –   20 pkt. 

 - płatność 30 dni –   40 pkt. 

Brak wskazania w formularzu ofertowym terminu płatności, spowoduje nienaliczenie punktacji w 

przedmiotowym kryterium (0 pkt). 

 

Sumaryczna punktacja : PC1+PC2 

Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska sumarycznie największą liczbę 

punktów. 

 

XIV INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE 

PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA 

PUBLICZNEGO 

 

1. Zamawiający udzieli zamówienia publicznego Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim 

wymaganiom przedstawionym w SIWZ i ustawie Pzp oraz została oceniona jako najkorzystniejsza 

w oparciu o podane kryteria oceny ofert. 

2. W przypadku, gdyby wyłoniona w prowadzonym postępowaniu oferta została złożona przez 

Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego, 

Zamawiający zażąda umowy regulującej współpracę tych Wykonawców przed przystąpieniem 

do podpisania umowy o zamówienie publiczne (art. 23 ust. 4 ustawy Pzp).  

Termin, na jaki zostanie zawarta umowa Wykonawców nie może być krótszy od terminu 

określonego na wykonanie zamówienia. 

3. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie zamieszczone: 

-  na stronie internetowej Zamawiającego. 

Wykonawcy, którzy złożyli oferty zostaną zawiadomieni niezwłocznie o dokonanym wyborze 

najkorzystniejsze oferty oraz zostaną im przekazane pozostałe informacje zgodnie z dyspozycją 

art. 92 ust. 1 ustawy Pzp. 

4. Umowa zostanie zawarta z wybranym Wykonawcą na czas oznaczony w formie pisemnej w 

terminie wskazanym w art. 94 Pzp. 

5. W przypadku gdy Wykonawca, którego oferta została wybrana będzie uchylał się od zawarcia 

umowy, Zamawiający wybierze tę spośród pozostałych ofert, która uzyskała najwyższą liczbę 

punktów (jest ona najkorzystniejsza ofertą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich 

ponownego badania i oceny), z zastrzeżeniem przesłanek, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy 

Pzp. 

 Wybranemu Wykonawcy Zamawiający wskaże termin i miejsce podpisania umowy. 

 

XV 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; 
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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-OS2/2020” 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. Zwrot zabezpieczenia należytego wykonania umowy nastąpi zgodnie z dyspozycją art. 151 

ustawy Pzp.  

Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady wynosi 30 % 

wysokości zabezpieczenia. 

1) Wykonawca odpowiada względem Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady 

projektowe stwierdzone przez Zamawiającego również w trakcie realizacji zadania 

„Przebudowa oczyszczalni ścieków w Bojszowach”.  

2) Termin rękojmi za wady kończy swój bieg łącznie z upływem terminu 

odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady Wykonawcy robót wykonywanych 

na podstawie prac projektowych, których dotyczy niniejsze zamówienie. 

3) Zamawiający zwróci zabezpieczenie należytego wykonania umowy: 

• 70 % wartości zabezpieczenia – w terminie 30 dni od dnia przekazania 

przedmiotu umowy i przyjęcia go przez Zamawiającego jako należycie 

zrealizowanego; 

• 30 % wartości zabezpieczenia – w terminie 15 dni po upływie okresu rękojmi. 

W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu Wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie kwoty 

wadium na poczet zabezpieczenia. 

 

XVI ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA UMOWY 

 

1. Wzór umowy określający warunki, na których Zamawiający zawrze umowę w sprawie udzielenia 

zamówienia publicznego, zawiera załącznik nr 4 do SIWZ. 

2. Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania istotnych zmian postanowień umownych 

w przypadkach określonych w art. 144 ustawy Pzp. 

 

XVII INFORMACJE DODATKOWE  

 

1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.  

2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.  

3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości zawarcia umowy ramowej. 

4. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 

6 i 7. 
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5. Obowiązek zatrudnienia na podstawie umowy o pracę - Zamawiający nie określa 

szczegółowych wymagań w tym zakresie. 

XVIII  POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH 

WYKONAWCOM W TOKU POSTĘPOWANIA UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 

PUBLICZNEGO 

 

Środki ochrony prawnej, które przysługują Wykonawcom reguluje Dział VI Ustawy Prawo zamówień 

publicznych. 

XIX INFORMACJA O PODWYKONAWSTWIE 

 

1. Wykonawca odpowiada za działania i zaniechanie osób, z których pomocą zobowiązanie wykonuje, 

jak również osób, którym wykonanie powierza, jak za własne działanie lub zaniechanie.  

2. Zlecenie części przedmiotu umowy Podwykonawcy nie zmieni zobowiązań Wykonawcy wobec 

Zamawiającego, który jest odpowiedzialny za wykonanie tej części robót. 

3. Umowy z Podwykonawcami będą zgodne, co do treści z umową zawartą z Wykonawcą. 

4. Szczegóły dotyczące treści umowy zawiera załącznik 4 do SIWZ. W przypadku umów 

o podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy i usługi zamawiający na podstawie art. 143b 

ust 8 ustawy Pzp nie określa niższej wartości umów, od której zachodzi obowiązek przedkładania 

umowy o podwykonawstwo. 

5. Zamawiający nie dokonuje zastrzeżenia osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych 

części zamówienia, 

 

XX WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW DO SIWZ 

 

1.  Program Funkcjonalno-Użytkowy z załącznikami  - załącznik nr 1 do SIWZ 
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 

2. Formularz oferty – załącznik nr 2 do SIWZ 

3. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia – załącznik nr 3a do SIWZ 

4. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu – załącznik nr 3b do SIWZ 

5. Zobowiązanie podmiotu trzeciego - załącznik nr 3c do SIWZ 

6. Wzór umowy – załącznik nr 4 do SIWZ 

7. Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej - załącznik nr 5 

do SIWZ 

8. Wykaz wykonanych usług  - załącznik Nr 6 do SIWZ 

 


